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בדרך לפריימריז
ישראל ביתנו: ליברמן פותח את קמפיין הבחירות במפגן הסתה נגד החרדים, אך 

במפלגות החרדיות מעדיפים לשמור על שתיקה
דגל התורה: גפני מדבר על הפיוס עם אגודה, שולל את לפיד ומפרגן לגנץ

ש"ס: הקמפיין נפתח באירוע סגור - עם האסטרטגים שליוו את הקמפיין המקומי
הבית היהודי: הצעת המנכ"ל לועדה מסדרת נפלה וסלומינסקי פורש מהפוליטיקה

גל קמפיינים: כחלון מתבדל, הרבנית בר שלום במסע אוטובוסים, שלטי חוצות 
קוראים לאיחוד גוש השמאל-מרכז, קמפיין שילוט גם ב'עוצמה יהודית', בני גנץ 

מטפטף מסרים ויעלון משלב חוקרת קבלה

/ עמ' 12-13

 "ש"ס הוקמה כדי לדאוג לספרדים, 
וכך היא תמשיך"

נוסח עדות המזרחמרן נשיא ה'מועצת':
ובגדולי  הואיל  מילים,  להכביר  מבלי 
להתרשם  טעם  אין  עסקינן,  תורה 
הזמנית  הקבורה  הרשמיות.  מההצהרות 
של מהלכי השלום העולמי בין הספרדים 
ובראשונה  בראש  מקורה  לאשכנזים, 
ההנהגה  ש"ס.  של  הרוחנית  בהנהגה 
ששלוחי  מעדיפה  הזקוף  הגו  בעלת 
הציבור שלה יתפללו בנוסח עדות המזרח 
ולא בנוסח מעורב, או גרוע מכך, בנוסח 
מבחורי  כמה  אצל  כמקובל  אשכנז, 
ש"משתכנזים"  הספרדים  הישיבות 

בישיבות הליטאיות

אבי בלום, בי"ס לפוליטיקה / עמ' 10-11

פתיחת מערכת הבחירות בש"ס - מרן נשיא ה'מועצת' הגר"ש כהן: ״הייחודיות 
של תנועת ש״ס, אשר הוקמה בראשיתה להחזיר עטרה ליושנה ולרומם את 
הציבור הספרדי בחיבור בין בני התורה לעמך בית ישראל - זו הדרך היחידה 

שלנו" • מרן חזר על הדברים גם בימים האחרונים בחדרו שבבית החולים 'הדסה 
עין כרם', שם אושפז לצורך בדיקות וצפוי להשתחרר לביתו בקרוב / עמ' 8

צמד חברי המועצה נפגשו עם 
שלישיית הח"כים

 / עמ' 4

רוצה לעשות כסף 
עם הכסף שלך?

03-7542233

 השקעה פיננסית
 תשואה מובטחת
 בטחונות מלאים

 הערת אזהרה בטאבו

עו“ד ומגשר דור שוורצמן
סכסוכים אזרחיים, דיני משפחה,

 פשיטת רגל והוצל“פ

טלפון לקביעת 050-7722389
פגישת ייעוץ 

052-6547797 עו“ד נועם קוריס

עו“ד ומגשרים 
מאז שנת 2004

נדל“ן  בתי משפטצוואות  הוצאה לפועל

054-8486590

פתרונות מימון
לעסקים

בארץהמומחים
 ומימון למשכנתאות

03-5796643

פרסם
ותתפרסם  למשרה חלקית 

 

 תנאים טובים למתאימה

לגן ילדים בפ"ת גלאי 2/3

דרושה גננת

055-6768150

גמישות בימים 

קהילת 'יוצאי חברון' 
נשמה לרווחה, 

כשהתקבלה הבשורה 
על "שחרור" בית 
הכנסת המיועד 

ברחוב טרומפלדור 
• מי נכח בפגישה 

הלילית המוקדמת ומה 
גרם לביטול הכוונה 

המקורית? כל הגרסאות 
/ עמ' 4

/ עמ' 4

המרתף חזר לחברון וכולם 
רוצים קרדיט

/ עמ' 6

ימי השישי של 
פורום סרוגים 

וראש העיר

כשילדי פתח תקווה 
שוררו בפני שר התורה

 'הדמיית בית הכנסת 'יוצאי חברון 



ששת הימים 10 בני ברק מול קניון איילון |  03-6138844 | 052-6121253 | פתוח במוצ"ש
שעות פתיחה  א-ה 10:00-20:00, ו' וערבי חג 09:30-14:00, מוצ"ש  19:00-22:00,  אין כפל מבצעים | כפוף לתקנון | התמונות להמחשה בלבד | ט.ל.ח.

עולם של נוחות לעסקים

 לפספס!במחיר שאסור פינתית מבד/ עורמערכת ישיבה



לא רק לילדים מגיע להתפנק

טופ חדש של פינוק
עם תוספות קראנצ׳יות מפתיעות



י"ט שבט תעש"ט 1225/1/19 בפתח-תקוה4 1210/3/10�"�������"� בני ברק בני ברק12

משרדים ראשיים:

דרך בן גוריון 19 ב"ב 
ת.ד. 2106

טל: 03-5796643, 

פקס: 03-5796645
Office@kav-itonut.co.il

בית עופר, עם ועולמו 6 ירושלים
טל: 02-5385353, 
פקס: 02-5385352

jerusalem@kav-itonut.co.il

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לפרסום בלוח מזל וברכה
03-6162228

טל': 03-5796643, פקס': 03-5796645
בעיות הפצה?

המערכת אינה אחראית על תוכן המודעות
פניות לוועדה הרוחנית יש לשלוח לת.ד. 2106

באלעד בפתח תקוהבירושליםבני ברק
ל ז וברכהמ

כלהזמןברחובות
ן חדשות הציבור החרדי מסביב לשעו

מו"ל ויו"ר דירקטוריון: אריאל קוניק

עורך ראשי: אבי גרינצייג

מנהל לוח מזל וברכה: יאיר קורנפלד

כתבים ומשתתפים:
אבי בלום, ישראל פריי, עוזי ברק, אלי כהן, 
איציק מצרפי, יוסי גיטלר, חיים בנשק, זאב 

אלפרוביץ', שרה פכטר, אלי רובין, 
אוריאל צייטלין

צרכנות ומשפחה: הילה פלאח

מחלקת מכירות:
חזקי פרקש, מירי שבתאי
מכירות לוח: שרית אסרף

גרפיקה:  
ללי שרלין, מיכל ירחי, שרה מור, 

חיה מרגלית 
צלמי מערכת:

עוזי ברק, יוסי שחר, פוטו ציון, בועז בן ארי
מו"ל: קו עיתונות דתית בע"מ

הדפסה: גרפופרינט בע"מ
avig@kav-itonut.co.il :לפניות למערכת

freyisrael@gmail.com :לעדכונים

 פירות ושירים, ברכות ומרקחת אתרוגים
ר  צ ח ב
מעזבוז  הקודש 
ראש  את  ציינו 
לאילנות  השנה 
רבי  בטישים 
 . ם י פ ת ת ש מ
ט"ו  בליל 
ערך  בשבט 
ר  " ו מ ד א ה
שולחנו  את 

ט"ו  וביום  תקווה,  בפתח  מתחזקים  לבחורים  בישיבה 
בשבט התקיים 'טיש' מרכזי בבית הכנסת רמב"ם בעיר, 
בו הוגשו פירות לרוב, הושרו ניגוני קודש, והחסידים 
מרקחת  קיבלו  ואף  אישי  באופן  התברכו  הרבים 
הרבי  בירך  עליו  מאתרוג  העשויה  מיוחדת,  אתרוגים 

בחג הסוכות.

 ט"ו בשובו
ת  ת ו מ ע
ערכה  חום 
ט"ו  פעילות 
מיוחדת  בשבט 
בשיתוף פרויקט 
של  חונכים 
הספר  בית  ילדי 
בראשות  'שובו' 
הגב'  המנהלת 

מפעילות  בחלק  מדובר  כורש.  עובדיה  והמחנך  קפלר 
קבועה שמקיימת העמותה בראשות איש החסד מנשה 
מקדמת  לנזקקים,  מזון  סלי  אלפי  חלוקת  שלצד  כהן, 
ילד את הכלים  לכל  על מנת לתת  חינוכיים  פרויקטים 

להצלחה.

 זרוע המנוף הונפה על הפועל
התברואה  מחלקת  פועל  של  עבודתו  במהלך 
זרוע  הונפה  עוזר,  חיים  ברחוב  פח  לפינוי  העירונית, 

לעברו  המנוף 
הפועל  של 
אותו  ופצעה 
באורח בינוני. 
בן  האיש, 
פונה   ,55
החולים  לבית 
ן  ו ס נ י ל ב
לקבלת טיפול 

רפואי.

 ביזיון בחנות הבשרים
פקחי  שערכו  ביקורת 
השירות הווטרינרי העירוני 
הקטנה'  'שוויצריה  בחנות 
העלתה  אורלב,  ברחוב 
מבחילים,  ממצאים 
ישירה  סכנה  על  המעידים 
במקום,  הציבור.  לבריאות 
עסק  רישיון  ללא  הפועל 
מוצרים  נמצאו  כלל, 
מופשרים,  כשהם  קפואים 
תוקף,  פגי  נקניקים 
הקפואים,  בוויטרינת 
במקפיא  וגם  במעדניה 
נמצאו  באטליז  במחסן. 

תחנות עבודה מלוכלכות ונמצאה חלודה במתלה הווים 
המחזיק בשר טרי. חלק גדול מהסחורה – הושמד.

החדשות המקומיות של פתח - תקווה

על המקום

המרתף חזר לחברון וכולם רוצים קרדיט

צמד חברי המועצה נפגשו עם שלישיית הח"כים

מאת:ישראלפריי

מטעם  תקווה  פתח  עיריית  מועצת  חברי 
שלושת  עם  השבוע  נפגשו  התורה',  'יהדות 
לדיון  התורה'  'דגל  של  הכנסת  חברי 
ולהיוועצות  הפרק  שעל  העירוניות  בסוגיות 
ישיבתם  לאור  הציבורית,  פעולתם  בדרכי 
המועצה  חברי  הציגו  בנוסף,  באופוזיציה. 
המרשים  הגידול  את  הכנסת  חברי  בפני 
בעיר  'יהדות התורה'  במספר המצביעים של 
את  לשחזר  בשאיפה  המקומיות,  בבחירות 

ההישג גם בבחירות הארציות.
ברק,  בבני  'דגל'  בבית  שהתקיים  בכינוס 
השתתפו חברי הכנסת משה גפני, אורי מקלב 
ויעקב אשר; סגן ראש עיריית בני ברק ומנהל 
המחלקה המוניציפאלית של המפלגה, מנחם 

ברוכי  אליהו  העיר  מועצת  חברי  שפירא; 
וישראל פרידמן.

במרכז הדיון עלתה שאלת היחס כלפי ראש 
העיר וההתנהלות במועצת העיר, זאת לאחר 
שחברי 'יהדות התורה' הושארו באופוזיציה. 
כבר  עלו  הבחירות,  מאז  שחלפו  בחודשיים 
שמדגישים  וקשיים,  קונפליקטים  אינספור 
כי  מוכיחים  ולדבריהם  החברים  מצוקת  את 
לא מדובר רק בפוליטיקה, כי אם בהתנהלות 

עוינת כלפיהם.
תקיף  טון  להוביל  ביקשו  מהנוכחים  חלק 
ולהקצין את המסרים מול ראש העיר, אך יו"ר 
הוביל  גפני  משה  הכנסת  חבר  התורה'  'דגל 
פגישותיו  את  הזכיר  הוא  בהרבה.  מתון  קו 
גרינברג,  רמי  העיר  ראש  עם  האחרונות 
וציין כי הם היו ברוח נעימה, באווירה טובה 

ובהארת פנים.
המקומיים  לנציגים  הבטיחו  הכנסת  חברי 
שקטה  פעילות  על  וסיכמו  מלא,  גיבוי 
צמרת  תנסה  בנוסף,  גרינברג.  מול  ועניינית 
'דגל' הארצית להפעיל את כובד משקלה על 
סיעת ש"ס הארצית – ברוח ה"ציר" הפוליטי 
שלום,  להשכין  שתפעל   – ביניהם  הקיים 

אחווה והרמוניה בין הנציגים המקומיים.

חברי 'יהדות התורה' בפתח תקווה אליהו ברוכי וישראל פרידמן, נקראו לפגישה עם חברי הכנסת גפני, 
מקלב ואשר, לטכס עצה ולהתוות דרכי פעולה

מאת:ישראלפריי

"יוצאי  בקהילת  שאחזה  הבהלה  אחרי 
חברון" בעיר, בשל הכוונה לקחת מהם את 
המקום שיועד עבורם לבית כנסת, הודיע 
ראש העיר על החלטתו לאשר את כניסתם 
למקום והורה על העברת הכספים לקבלן 

המבצע עבודות אחרונות.
סאגת "יוצאי חברון" שסוקרה בהרחבה 
בעקבות  החלה  תקווה',  בפתח  ב'השבוע 
מתפללים  קבוצת  של  הצפויה  כניסתם 
עבורם  שנבנה  חדש  כנסת  לבית  נכבדה 
ונבנה,  ההולך  החדש  הבניין  במרתף 
ברחוב  ישרים'  'דרך  תורה  תלמוד  של 
מפוארת  בקהילה  מדובר  טרומפלדור. 
מבנים  בין  נודדת  שנים  שמזה  ומגובשת 
אל  להגיע  הייתה  צפויה  וכעת  ארעיים, 

המנוחה והנחלה.
אלא שאז, ערך ראש העיר רמי גרינברג 
לאפשר  שלא  כוונה  והביע  במקום  סיור 
ניתן  לכך  ההסבר  המתפללים.  כניסת  את 
הקצאה  הליך  עבר  לא  שהמקום  בהיות 
את  לשקול  יש  כן  ועל  בעירייה,  מסודר 
סדרי העדיפויות העירוניים. בין הרעיונות 
הספרייה  הייתה  במקום  לשכן  שעלו 

העירונית השוכנת בבניין העירייה.
והפך  העיר  ברחבי  פשט  הכוונה  דבר 

היום.  לשיחת 
הוא  כצפוי, 
תדהמה  עורר 
נוחות  ואי 
רבים  בקרב 
ה  ל י ה ק ב
לה,  ומחוצה 
החלה  ומיד 
ת  ו ל י ע פ
רוע  לביטול 

הגזירה.
בסוף השבוע 
הגיעה  האחרון 

העיר  ראש  של  מכיוונו  הטובה  הבשורה 
רמי גרינברג, שהחליט להשיב את העניינים 
על כנם ולאפשר את כניסת קהילת "יוצאי 
שנתן  בהוראה  המיועד.  למקום  חברון" 
הכספים  הופשרו  העירונית,  לפקידות 
בית  בניית  לטובת  מעניקה  שהעירייה 
אחרונות  לעבודות  שב  והקבלן  הכנסת, 
לקראת כניסת המתפללים הצפויה בקרוב.
העיר  לראש  גרם  מה  השאלה  על 
הכנסת  בית  השבת  את  ולאפשר  להיעתר 
למתפלליו, ניטש קרב גרסאות. על פי חלק 
לאור  הגיע  הדבר  הכנסת,  בית  ממנהלי 
פנייה מיוחדת של שר התורה מרן הגר"ח 
פנייה  העיר,  לראש  שהועברה  קנייבסקי, 
שפעלה את פעולתה והשפיעה להטות את 

ליבו.
שקדם  הלילה  האחרון,  שישי  בליל 
לפרסום ההחלטה, התכנסה ישיבה בעניין 
אייל  בחוטים  והמושך  הנגיד  של  בביתו 
גרינברג,  העיר  ראש  בהשתתפות  משיח, 
יועצו הקרוב אורי עומסי וסגן ראש העיר 

אוריאל בוסו.
גורסים  העירוניים  מהגורמים  חלק 
בסוד  היה  לפתרון,  שהביא  מי  כי  בלהט 
והיה  משקלו  כובד  את  הטיל  העניינים, 
אוריאל  יו"ר ש"ס  הוא  הניצים  בין  לגשר 
של  המועצה  חברי  בסביבת  גם  בוסו. 
התורה'  'יהדות 
לנכס  ביקשו 
הקרדיט  את 

לפעילותם.
ע  ו ב ש ה '
תקווה'  בפתח 
עמדה  נוקט  לא 
הגרסאות  בקרב 
לכולם  ומפרגן 
ברוח  לב,  ברוחב 
הפסוק: "כי ביתי 
בית תפילה ייקרא 

לכל העמים".

על  הבשורה  כשהתקבלה  לרווחה,  נשמה  חברון'  'יוצאי  קהילת 
"שחרור" בית הכנסת המיועד ברחוב טרומפלדור • מי נכח בפגישה 
הלילית המוקדמת ומה גרם לביטול הכוונה המקורית? כל הגרסאות

מאת:משהאברהמי

של  א'  כיתה  בילדי  שאחזה  ההתרגשות 
תלמוד תורה 'דרך ישרים' בפתח תקווה – קשה 
לתיאור במילים. אחרי אינספור הכנות, עלו הם 
על אוטובוס בדרכם לרחוב רשב"ם בבני ברק, 
חיים  רבי  הגאון  התורה  שר  מרן  של  מעונו 

קנייבסקי.
הילדים, שהגיעו מלווים במוריהם ובהנהלת 
לחדרו  קודש  ביראת  נכנסו  התורה,  תלמוד 
מסביב  והתמקמו  התורה,  שר  של  הצנוע 

לשולחן עמוס הספרים.
הילדים,  לעבר  מחויך  מבט  נשא  הרב 
אדם  חי  שנים  "כמה  בחביבות:  אותם  ובחן 
השיבו  שבילדים  והחרוצים  שאל  הראשון?", 

בהצטיינות: 930 שנה.
הילדים  כי  לרב  אמרו המחנכים  מכן  לאחר 
מאדם   – הדורות  סדר  כל  את  להגיד  יודעים 
הראשון ועד אברהם אבינו – בעל פה. או אז 
פצחו כל הילדים באמירת סדר הדורות, מוטעם 

במנגינה קליטה.
ושבו  להתברך  הילדים  עברו  לסיום, 
רוחנית  חוויה  ועמוסי  לתלמודם מלאי שמחה 

שתלווה אותם לאורך ימים.

חברוןיוצאי'הכנסתביתהדמיית'

כשילדי פתח תקווה 
שוררו בפני שר התורה

עלו  ישרים'  ב'דרך  א'  כיתה  ילדי 
קנייבסקי  הגר"ח  מרן  של  למעונו 

והפליאו בשירת סדר הדורות



בוחרים במנורת המאור
בוחרים בחינוך לתורה, למצוות, ליראת שמים מתוך אהבת התלמידים.

בוחרים בהבאת הבנים להישגים ולתעודת בגרות איכותית שתסייע להם בעתיד.
בוחרים בצוות מאמין, מסור ומקצועי, הפועל מכל הלב- למען הילדים.

הרב בנימין 052-7114166 | יעקב 050-4133087

נפתחה ההרשמה לכיתות ט' ו-י' 

כשבוחרים במנורת המאור – 
הילדים מצליחים יותר!  

מתוך כתבה  בעיתון קול העיר 22/10/18 

מנורת המאור | רח' ירושלים 1 פתח תקווה | 03-6035994

בס"ד

משרד החינוך קבע: " מנורת המאור במקום הראשון " 

לפרטים ולביקור: 

2424

כ"ה באלול תשע"ח 5/9/18
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חשיפה: טבלת דירוג 

הבגרות של התיכונים 

החרדים הטכנולוגים

אלי כהן

החששות  מתבגרים,  כשהילדים  השנים,  עם 

בראש  עומדת  ילדיכם  להצלחת  והדאגה 

מעינכם. לא פעם קורה שאתם מתלבטים עם 

עצמכם איזה מוסד חינוך הכי מתאים לילדכם 

להישגים  להביאו  יצליחו  גם  מהם  ובאיזה 

הרצויים ובמקסימום האפשרי.

אם גם בכם גמלה ההחלטה לשלוח את בנכם 

מסיבה   - לבגרות  המכין  חרדי  תיכון  למוסד 

קצרה  בדיקה  שתעשו  כדאי  אחרת,  או  כזו 

להביא  מצליחים  מהתיכונים  באיזה  לפני, 

זכאים  שיהיו  תלמידים  אחוזי  הרבה  הכי  את 

כדי להבטיח את הסיכוי המרבי של  לבגרות, 
הצלחת בנכם.

אתם  כזה?",  דבר  לבדוק  אפשר  איך  "אבל 

ודאי שואלים, והפתרון לכך הוא פשוט: על פי 

וללמוד  לדעת  ניתן  ייחודית,  הזדמנות  טבלת 

ואיזה  במשימה  מצליח  המוסדות  מבין  איזה 
אינו עומד בה. 

ההישגים  נתוני  עם  לידינו,  שהגיעה  בטבלה 

תלמידיהם  את  המגישות  המוסדות  כלל  של 

למבחני בגרות של משרד החינוך, ניתן לראות 

כי המוסד בו הכי הרבה תלמידים יוצאים עם 

שבעיר  המאור'  'מנורת  היא  לבגרות  זכאות 
פתח תקוה.

החינוך  משרד  ידי  על  מתפרסם  זה  מידע 

במסגרת "התמונה החינוכית", המשרטטת את 

השקיפות  ממדיניות  כחלק  המוסדות,  נתוני 

ניתן למצוא בו את דירוג  נוקט, כאשר  שהוא 

הרשימה של כלל המוסדות, כשליד כל מוסד 

מצוין אחוז התלמידים שהגיעו להישג זה.

כאמור, הראשונה היא 'מנורת המאור' בפתח 

פי  על  אמי"ת.  רשת  מנהלת  אותה  תקווה, 

שרוב  להיווכח,  ניתן  החינוכית"  "התמונה 

מבית  יוצאים  זה  מוסד  תלמידי  של  מוחלט 

הספר כשבידיהם תעודת בגרות. 

למעט  כי  מלמדות  התוצאות  כללי,  באופן 

מצליחים  לא  השאר  כל  מוסדות,  שלושה 

לזכאות  תלמידיהם  ממחצית  יותר  להביא 

לא  אף  מתוכם  שמונה  כאשר  לבגרות, 

מצליחים להביא רבע מתלמידיהם לתוצאה זו. 

שניים מתוכם בלבד מגיעים להישגים טובים, 

כאשר המובילה היא, כאמור, 'מנורת המאור' 

אחוזי  ל-67  קרוב  עם  תקווה,  פתח  אמי"ת   -

לב'  'חכמי  השני,  במקום  ואחריה  הצלחה 

בירושלים שמגיעה לתוצאה קרובה עם קרוב 

ל-65 אחוזי הצלחה. 

החרדים  התיכונים  כלל  של  הממוצע  האחוז 

הפועלים במתכונת זו - 16 מוסדות בסך הכל, 

תלמידים  של  בלבד,  אחוזים   23.4 על  עומד 

הזכאים לתעודת בגרות.

התיכונים  מפקח  עוזרי,  יונתן  עם  בשיחה 

הוא  החינוך,  משרד  מטעם   - הטכנולוגיים 

המאור'  'מנורת  של  הבגרות  "אחוז  מסביר: 

הטכנולוגיים  המוסדות  מבין  הגבוה  הוא 

והעליה שלה מתמדת באופן עקבי, כשמשנה 

לשנה היא מצליחה לעלות את אחוזי הבגרות 

בקרב תלמידיה". 

המאור'  "ל'מנורת  כי  עוזרי,  מוסיף  עוד 

מבין  החלוצה  שהיא  בכך  עצום  יתרון  יש 

במגמה  הנמצאים  החרדיים  התיכוניים 

וי"ד.  י"ג  כתות  שפתחה  בכך  טכנולוגית, 

לו  יש  שם,  שנמצא  שתלמיד  היא  המשמעות 

מענה שש שנתי וממילא הוא ממשיך מסלול 

נוספות,  שנתיים  עוד  של  מסודר  לימודים 

כשגם בשנים אלו לומדים מספר שעות לימודי 

קודש, ובסוף המסלול התלמידים יוצאים ביד 

את  עושה  בתיכון  הצוות  הנדסאי.  תואר  עם 

ימשיכו  התלמידים  שכלל  המאמצים  מירב 

זו, כשבסיום  את השנתיים הנוספות במסגרת 

תעודה  עם  התלמידים  יוצאים  המסלול 
מסודרת".

"מנורת  כי  אומר,  חממי  אילן  ביה"ס  מנהל 

ורק  אך  הוליסטי  מענה  נותנת  המאור 

לתלמידים שאינם מתאימים לישיבות קדושות 

קדושה".  לישיבה  אלטרנטיבה  מהווה  ולא 

לדבריו: "ביה"ס פיתח שיטות לימוד יחודיות 

ותכניות לימוד מותאמות אישית לכל תלמיד, 

לימודי  למדו  שלא  תלמידים  להוביל  במטרה 

הבגרות,  בבחינות  גבוהים  להישגים  ליב"ה 

ברמת 4-5 יחידות במתמטיקה אנגלית והנדסת 
מחשבים".

"ההצלחה הגדולה של 'מנורת המאור', נובעת 

מעבר  והשקעה  אהבה  מסירות  של  משילוב 

יחד  החינוכי,  הצוות  של  הפורמליות  לשעות 

הלימוד  שיטות  המורים,  של  המקצועיות  עם 

לכל  אישית  שמותאמות  והתכניות  היחודיות 

תלמיד" מסכם חממי." 'מנורת המאור' רואה 

בהישגי הבגרות הגבוהים אמצעי הטוב ביותר 

להעלאת הדימוי האישי של התלמיד, במטרה 

להאהיב על התלמיד את לימוד התורה וקיום 
המצוות".

ידי משרד החינוך,  על פי טבלת "התמונה החינוכית", המתפרסמת על 

67 אחוזי הצלחה, של תלל עם  'מנורת המאור' נמצאת במקום הראשון
 

'מנורת  רק  פי הטבלה,  על   • לבגרות  זכאות  עם  היוצאים ממנה  מידים 

המאור' ושתי ישיבות נוספות מצליחות להביא יותר ממחצית תלמידיהם 

להישג זה
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העיר  ראש  עם  יחד  הדתית  הציונות  של  משלחת  קבע:  של  למנהג  הופך  זה 
וצמרת העירייה - יוצאים להתחבר לשטח • בהספקים: בתי ספר, גני ילדים, 

מקוואות, טיילת וחניות

מתנדבי פתח תקווה 
בארגון 'ידידים' 

הצטיידו בערכות 
ועברו הכשרה, 

ולכם נותר לרשום 
את המספר ולהיעזר 

במידת הצורך

ימי השישי של פורום 
סרוגים וראש העיר

תרשמו: 0533131310

מאת: משה אברהמי

הדתית  הציונות  של  סרוגים'  'פורום  חברי 
לשטח,  לרדת  טוב  כזמן  שישי  ימי  את  אימצו 
את  ולחזק  במוסדות,  לבקר  בשכונות,  לסייר 
הציבור.  לבין  העירוניים  הגורמים  בין  הקשר 
הפורום  משלחת  סיירה  שעבר  שבשישי  אחרי 
בכפר גנים ג' ובת גנים, סיירו הנציגים בשישי 

האחרון בשכונת כפר גנים.
הסיור בשישי האחרון התקיים בבית הספר דעת 
פורום  חברי  את  שכללה   - המשלחת  מבינים. 
חברי  נוי,  בר  ואופיר  פרידמן  מוישי  סרוגים 
וסגן  היהודי'  'הבית  ונציג  הספר  בית  עמותת 
ראש העיר איציק דיעי - עברה בין כיתות בית 
הספר ואלו הציגו מיצגים במדעים, רובוטיקה 

וגינה חקלאית.
במהלך הסיור, כיתות א' שרו את השיר "נצור 
בכולם.  אחזה  וההתרגשות  מרע..."  לשונך 
המשלחת  עם  העיר  ראש  ישב  מכן,  לאחר 
וקסלר.  ישראלה  ביה"ס  מנהלת  עם  לפגישה 
"ראש העיר האזין בקשב רב לבקשות הנהלת 
בית הספר והמשלחת והביע נכונות לסייע ככל 
הניתן. הפגישה והסיור היו נעימים ומוצלחים, 
תושבי  לרווחת  לסייע  מנת  על  לפעול  נמשיך 
העיר", אמר מוישי פרידמן, יו"ר סרוגים בכפר 

גנים, בת גנים ונווה עוז.
בסיור שהתקיים ביום שישי שעבר, יצאו חברי 
הפורום לסיור שטח מקצועי בשכונות כפר גנים 
גרינברג  רמי  העיר  ראש  עם  יחד  גנים  ובת  ג' 

שעל  הבוערים  בנושאים  ודנו  העירייה  ובכירי 
יונה  הסיור:  יוזמי  אלו.  בשכונות  היום  סדר 
יו"ר  גלנץ  ושלמה  פרידמן,  מוישי  אמרוסי, 

פורום סרוגים בהדר גנים.
הסיור החל במקווה הטהרה ברחוב העצמאות 
באופן  חניה  מגרש  בהקצאת  הצורך  עלה  שם 
סרוגים  חברי  העלו  הסיור  במהלך  מידי. 
רח'  הרחבת  תשתיות  החניה,  בתחום  בעיות 
העצמאות, גינון, איכות הסביבה ועוד. בהמשך 

ביקרה המשלחת בגן קוקייה.
בדברי הסיכום הוחלט לקדם את התקנת הדשא 
ולהציב  עצים  לשתול  הילדים,  בגני  הסינטטי 
מתקנים לשתיית מים לאורך הטיילת כפר גנים. 
על  העיר  לראש  מודים  סרוגים  פורום  "נציגי 
שהקדיש מזמנו לטובת תושבי השכונה", אמר 

יונה אמרוסי.
נרחב  היה  העירייה  מטעם  המקצועי  הצוות 
הבאים:  התפקידים  בעלי  את  וכלל  ביותר, 
אגף  ומנהל  כללי  מינהל  מנהל  ס.  טיירי,  ירון 
דרכים  אגף  מנהל  רבינוב,  איגור  השכונות; 
ופיתוח ורכז נגישות; ישראל דרורי, מנהל אגף 
גנים ונוף; יוסי קרוואני, סגן לוגיסטי למהנדסת 
הדתית;  המועצה  ראש  אברהם,  עופר  העיר; 
צחי  הפיקוח;  אגף  מנהל  ס.  הרמבם,  חיים 
נחמן,  רוני  ורכב;  תברואה  מח'  מנהל  מזרחי, 
מנהל מח' פיקוח מזרח; יואל עטר, מנהל מח' 
יפת מאגף  וגב' איילה  ג';  גנים  תברואה, כפר 

השכונות.

מאת: משה אברהמי

ביום  התכנסו  בפ"ת  'ידידים'  ארגון  מתנדבי 
ערכות,  וחלוקת  הדרכה  למפגש  שלישי 
ובעיקר  סיוע בדרכים  שיסייעו בעדם להושיט 
הננעלים,  וילדים  תינוקות  חילוץ  בפעילות 

למרבה הצער, ברכבי הוריהם.
במהלך הערב, הוכשרו הכוננים בפתרון בעיות 
במגוון מקרים: החלפת גלגל - תוך שימת דגש 
שנטרקה,  דלת  פתיחת  האישי,  בטיחותם  על 
החלק  'תולעת'.  ידי  על  בשטח  פנצ'ר  ותיקון 
אותו  מזורז,  קורס  היה  בערב  ביותר  החשוב 

עברו הכוננים, לפתיחת רכב נעול. 
תקווה,  פתח  סניף  סג"מ  שאול,  אבא  שמריה 
הסניף  פעילות  את  המשתתפים  בפני  סקר 
הגדלה ושעומדת היום על 550 מתנדבים - רק 

הארגון  חזון  את  הציג  הוא  המקומי.  בסניף 
להגיע לפריסה של מתנדב בכל בניין.

אוריאל  רה"ע  סגן  בנוכחותו  כיבד  הערב  את 
הארגון.  לצד  לעמוד  הבטיח  שבדבריו  בוסו, 
בעיקר  מתמקדת  המתנדבים  שפעילות  למרות 
לעזרה  בקשה  הסניף  ראשי  העלו  בדרכים, 

בהקמת "בית מתנדב".
קובי טמיר  חילק מנהל הסניף  בתום ההדרכה 
למתנדבים אפוד זוהר וערכת פתיחה מקצועית 
לא  העיר  לתושבי  קוראים  בארגון  לרכב. 
להסס, להתקשר למוקד בטלפון 0533131310, 
כבלים,  גלגל,  בהחלפת  הצורך  בעת  ולהיעזר 
שננעל  מרכב  או  ממעלית  חילוץ  נעול,  רכב 

כאשר ילד בפנים.

יורדים לשטח

בבית הספר דעת מבינים

לתאום: 050-8806545

ה 
מנ

הז
ל 

בכ
*

משקה חורף: סחלב/ מעדן שוקולד לבן/פיסטוק/צ'אי הודי 

מתנה!

מרקי הבית כל יום,
מנות דגים עקריות יוקרתיות ועוד

קפה קפה נמל תל אביב
מזמין אתכם להנות ממגוון ארוחות עשיר 

מנת דגים-שף עיקרית!
דניס טרי | אמנון טרי | לברק | בורי | בס

קפה קפה נמל ת"א - כשר למהדרין  יורדי הסירה 1, נמל תל אביב | 03-5440054

להזמנת אירועים: צחי 050-8806545

קופון למביא מודעה זו

אולם אירועים בוטיק 
עד 120 איש

חדש בקפה קפה נמל תל אביב!

new

בכשרות מהודרת!

בכשרות 
מהודרת!

חגיגת דגים 
בקפה קפה!

ארוחה מטריפה בטעמה, הכוללת:

דג לבחירה:
דניס טרי / אמנון טרי / לברק / בורי / בס

ובנוסף:
4 סוגי מטבלים + לחם הבית

תוספות לבחירה - צ׳יפס או קוביות תפו״א

 וכל זה רק ב - 69 ₪

ובנוסף: 4 סוגי מטבלים+לחם הבית
תוספות לבחירה: צ'יפס או קוביות תפו"א

רק 69 שח!

חדש ובלעדי!



מר אשפר
מבין בבשר

אשפר, מבינים בבשר.
בני ברק: שלמה המלך 17 טל: 03-6718300 ירושלים: מוסיוף 14 טל: 02-5812885/6 
קרית אתא: ליד תחנת דלק שלו בכניסה לקרית אתא מכיוון רכסים טל: 04-8436969

אשפרישיר- משלוחים לבית הלקוח

ח
טל.
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ק"ג/י

מוגבל ל-4 
אי | 
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ובנוסף - כל יום מבצע מיוחד

בסניף ב"ב בלבד

יום
ו'

יום
ד'

יום
ה'

לק"גלק"ג לק"גלק"ג

יום
ג'

21903490 28902390

יום
פילה טונהב'

כולל פריסה
קרטון

כרעיים עוף

ירכיים 

2790לק"ג

כתף בקר
קפוא

פילה מושט
קפוא

לק"ג 2590לק"ג

קרטון עוף טרי
מפורק לשניצל

כ-6 עופות

פרשת משפטים | כ"א- כ"ו שבט | 27.1-1.2

מבצעי ענק במחלקת הבשר הטרי

השבוע השני

מוגבל ל-2 קרטונים

כבדקרטון עוף

עוףקפוא בקרטרי

לק"גלק"ג לק"גלק"ג 19901490 1790990

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
הגאון רבי שלום כהן שליט"א

בראשות מרן ראש הישיבה
קפואהגאון רבי שלום כהן שליט"א

קפוא

קפוא

2390

בראשות מרן ראש הישיבה
 שליט"א
בראשות מרן ראש הישיבה

 שליט"א
בראשות מרן ראש הישיבה

הגאון רבי שלום כהן

תהיו כל הזמן בשריים
גם השבוע הזה
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פתיחת מערכת הבחירות בש"ס - מרן נשיא ה'מועצת' הגר"ש כהן: ״הייחודיות של תנועת ש״ס, אשר הוקמה בראשיתה להחזיר עטרה ליושנה ולרומם 
את הציבור הספרדי בחיבור בין בני התורה לעמך בית ישראל - זו הדרך היחידה שלנו" • מרן חזר על הדברים גם בימים האחרונים בחדרו שבבית החולים 

'הדסה עין כרם', שם אושפז לצורך בדיקות וצפוי להשתחרר לביתו בקרוב 

מרן נשיא ה'מועצת': "ש"ס הוקמה כדי לדאוג 
לספרדים, וכך היא תמשיך"

אלי כהן

בירך  פתיחת מערכת הבחירות של ש"ס, בשבוע שעבר,  לקראת 
המפלגה,  של  הרוחני  ומנהיגה  התורה  חכמי  מועצת  נשיא  מרן 
הגאון רבי שלום כהן, את ראשי התנועה בהצלחה מרובה, והסביר 
את חשיבותה של המפלגה כי "הדרך של ש"ס היא לדאוג לספרדים 

ולרומם את קרנם. בשביל זה הוקמה התנועה וכך נמשיך".
מרן נשיא המועצת חזר ואמר את הדברים גם בימים האחרונים, 
אושפז  שם  בירושלים,  כרם'  עין  'הדסה  החולים  בבית  מחדרו 
אשר  ש״ס  תנועת  של  ״הייחודיות  כי  והבהיר  בדיקות,  לצורך 
הציבור  את  ולרומם  ליושנה  עטרה  להחזיר  בראשיתה  הוקמה 
הספרדי בחיבור בין בני התורה לעמך בית ישראל זו הדרך היחידה 

שלנו וכך נמשיך".
וכפי  אחדים,  חודשים  לפני  שנערכו  המקומיות  בבחירות  כזכור, 
המועצת  נשיא  מרן  המריא  עיתונות',  ב'קו  לראשונה  שנחשף 
במסוק למסע היסטורי שנמשך כמה ימים, כדי להשתתף בעצרות 
שהוא  תוך  הארץ,  ברחבי  ש"ס  תנועת  וביסוס  חיזוק  של  רבות 
מכתת רגליו מעיר לעיר – מן הצפון הרחוק ועד ליישובי הדרום 

של  הצלחתה  עבור  עילאי  ובמאמץ  נפש  במסירות  המרוחקים 
ברחבי  במיוחד  ומרשימים  נאים  הישגים  רשמה  שאכן  התנועה, 

הארץ.
ל'קו עיתונות' נודע כי גם בבחירות הקרובות, מתכוון מרן לצאת אל 
העם שבשדות בכל רחבי הארץ לפעול ולעשות לחיזוק התנועה, 
בשורת כנסים ועצרות תורניות בהשתתפותו. כאשר בערים רבות 
כבר החלה היערכות ומורגשת ההתרגשות בקרב פעילי ומצביעי 

ש"ס לקראת המעמדים הגדולים שצפויים להם.
גורם בכיר בש"ס אומר בשיחה עם 'קו עיתונות' כי "הנהגתו של 
נשיא המועצת מרן ראש הישיבה חכם שלום כהן נטועה ומושרשת 
עמוק בשטח בקרב עמך בית ישראל לצד בני התורה הרבים בכל 
וכפופים  נימה  כמלא  מהוראותיו  זזים  לא  אשר  הארץ,  רחבי 
כי "אין  ולדעת התורה שלו". עוד מוסיף הגורם הבכיר,  למרותו 
כאשר  המקומיות  ברשויות  שראינו  המדהימות  שהתוצאות  ספק 
כ-274,000 איש קיימו את מצוותו ושלשלו את הפתק ש"ס לקלפי 
ועד  ביותר שידעה ש"ס מיום הקמתה  וזוהי התוצאה הגבוהה   –
היום – נזקפת לזכותו ולהנהגתו של מרן הכהן הגדול אשר לא זזים 
מהוראותיו ימין ושמאל, וכך יהיה גם בבחירות הקרובות לכנסת". 

שותים בצמא את דברי מרן. אלפים בכינוס בשבוע שעבר בקריית גת. צילום: יעקב כהן

מלגות
לזכאים

מקצועי עימוד   | אתרים  פיתוח   | אתרים  ובניית  עיצוב   | חזותית  ותקשורת  גרפי  עיצוב 
הבית של היוצריםעריכה והפקת וידאו | צילום מקצועי | עיצוב פנים | תלת מימד ואנימציה | איור ממוחשב

בני ברק: מגדלי שקל ז'בוטינסקי 168 ירושלים: שטראוס 3
www.prog-school.co.il | 072-3924764 בית פרוג

בוגרים  לעשרות  הצטרפו 
שהשתלבו בשורה הראשונה 
של מעצבי הפנים בישראל!

ההרשמה
בעיצומה!

בזכות הפרויקטים המעשיים 
שמקנים לכם ניסיון כבר במהלך הקורס

בזכות צוות המרצים המעולה 
והתכנים המגוונים שמתעדכנים מדי שנה

בזכות הלמידה החווייתית 
הכוללת סיורי חוץ ומגוון סדנאות

ובזכות מאות בוגרים שלנו 
שכבר מעצבים את השוק בהצלחה גדולה!

עיצוב ואדריכלות פנים
לומדים רק בפרוג

יש הרבה קורסים 
לעיצוב פנים

כזה 
בדיוק  

אין!

 |  
N

G

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

לסניפנו ברחבי הארץ

office@kav-itonut.co.il
קו"ח למייל:

נסיון במכירות - חובה
אסרטיביות, יוזמה, יכולת מכירה

כושר ביטוי מצוין
עבודה בסביבה נעימה ומתחשבת

משרה מלאה
תנאים מעולים

המודעה מיועדת לנשים וגברים כאחד

או לפקס: 03-5796645

מנהלי מכירות
דרושים



בשם השם נעשה ונצליח

תהיו רגועים
שהילדים שלכם

בטוחים

1-700-555-055
לפגישת ייעוץ ללא התחייבות התקשרו

soragdoor@gmail.com

תהליך כימי
למניעת 
קורוזיה

צביעה בתנור
בשיטה

אלקטרוסטטית

עד 8
שנות

אחריות

איכות
לאורך
שנים

עפ"י
תקנים

מחמירים

עיצוב
ויופי

מנצח

מחירים מיוחדים לקבוצות רכישה!

מחלקת אלומניום מחלקת ברזל:

www.aluminum.soragdoor.com www.soragdoor.com

סורגים | מעקות | דלתות 
ושערים | קונסטרוקציות 

מרפסות תלויות

חלונות | דלתות | סגירת מרפסות 
חלונות בלגיים | תריסים

מעקות זכוכית | גגות הזזה  

מבצעים חמים לסגירת מרפסות!
שיטות איטום הכי מתקדמות!
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נבעו מדאגה לביטחון  "מצאתי שכל החלטותיך 
והיו ממלכתיות, מקצועיות וענייניות". את המשפט 
ראש- באוזני  היוצא  הרמטכ"ל  השמיע  הזה 

פתוחים  מיקרופונים  עיניו  כשלנגד  הממשלה, 
של  בראשיתה  שעומד  כמי  מתקתקות.  ומצלמות 
פוליטית  קריירה  כל  צינון שמרחיקה ממנו  תקופת 
קרובה, הרי שגדי איזנקוט הוא העד האמין ביותר 
עניין  לו  אין  ראש-הממשלה.  להתנהלות  בנוגע 
את  לתכנן  לא  וגם  בהווה,  לתקוף  או  להחניף 

המערכה הפוליטית הקרובה. 
עדותו של אינזקוט, דווקא בימים בהם נשמעות 
שמדשדשים  לשעבר  רבי-האלופים  של  הטרוניות 
הדברים  עם  משתלבת  עכורים,  פוליטיים  במים 
שנשמעים מפיהם של חברי קבינט נטולי אינטרסים 
לצרכי  פזיזות  מזהים  שלא  זרים, 
ראש- של  בהתנהלותו  תעמולה 

הממשלה. 
בדימוס  שהרמטכ"לים  מה  את 
מכנים  בהווה  והפוליטיקאים 
חברי  מסבירים  מיותרת,  פטפטת 
עכשווי  אסטרטגי  כצורך  הקבינט 
בזירה  הן  גזרה,  גבולות  בהצבת 
המדינית.  בזירה  והן  הצבאית 
את  שזיהה  הראשון  הוא  איזנקוט 
ודיבר בקולו על המתקפות  הצורך 
שמייחס  מי  בסוריה.  האחרונות 
לשונית  להחלקה  ההתבטאות  את 
פרידה,  ראיונות  עודף  מחמת 
המחושב  האיש  את  מכיר  לא 
ומחשב  מילים  ששוקל  והמיושב, 

את משמעותן במחשבה תחילה.
אירועי השבוע הוכיחו שלא רק 
הגולשים על השלג הצחור בחרמון 
היו מנותקים – אלא גם העיתונים. 
התקיפה של צה"ל בשדה התעופה 

ק  ש מ ד ב
 , ה ש ח ר ת ה
יבש  בטרם 
הדיו מהכותרת 
 , ה מ ס ר ו פ ש
של  בבוקרו 
יום, בעיתון של המדינה, בנוגע 
תקיפות  שמונע  רוסי  למסר 
במרחב  צה"ל  של  עתידיות 
לעגנות  עוד  זו  הייתה  הסורי. 
המנותקת  ביבי,  נגד  עיתונאית 
ביום  הכותרות  מהמציאות. 
דיברו  המתקפה  שאחרי 
של  בנוק-אאוט  ניצחון  על 
ואף  כוכבי,  הנכנס  הרמטכ"ל 
הממשלה  ראש  על  מילה  לא 
את  שמוביל  הביטחון  ושר 
על  רק  מראשיתה.  המערכה 

הטיה שכזו – מן הראוי להשבית את מערכת העיתון 
ליממה או שתיים.

תקשורת הוגנת ולא עוינת, הייתה מציינת השבוע 
ביחס  המפתיעה  התזוזה  את  גם  יתירה  בהבלטה 
האיחוד האירופי להנהגה האיראנית. כבר לא מדובר 
גם בהנהגה האירופית  רק בנשיא האמריקאי, אלא 
איראן  עם  להסכם  'ברקזיט'  לבצע  שמתחילה 
להטיל  שבה   – ההסכם  חתימת  מאז  ולראשונה 
סנקציות על המשטר הפרסי. בעניין הזה אין צורך 
להשוות כותרות בין 2009 ל-2019 כנהוג לאחרונה. 
כדי  מ-2015,  הכותרות  את  מהארכיון  לשלוף  די 
הרואי  קצרי  ומיהם  שזיהה  הראשון  מיהו  לגלות 

וקטני האמונה.

נוסח עדות המזרח
לא רק נתניהו מוצא עצמו נע ונד מאגרא רמא של 
קידום  של  עמיקתא  לבירא  המדינה  בענייני  עיסוק 
הצפויה.  האישום  כתב  הגשת  לנוכח  הרעה  פני 
לצדו של נתניהו בקבינט הביטחוני יושב שר הפנים 
נמוכה,  בעצימות  כי  אם  סיטואציה  באותה  שמצוי 
רגע  בן  עוברים  גם שאר החברים החרדים,  כך  אך 
מעיסוק בשלום עולמי למלחמות פנימיות מקומיות.
את  לבלבל  מפסיקות  לא  הכותרות   – בתווך 
הבוחר שאינו יודע האם ללבוש את חליפת השלום 
או את מדי הקרב. את שלטי החוצות "הם לא יקבעו" 
העיתונאים  מבכירי  ארבעה  של  תמונותיהם  עם 
בישראל, ניתן לתלות ללא חשש לחשד גם בחוצות 
לעיר  יאה  וגם  נאה  המדובר  השילוט  ברק.  בני 
התורה והחסידות - לא רק משום שבניגוד לשלטי 
גם  אלא  אישה,  דמות  ממנו  נשקפת  לא  השמאל 
משום שהמסר רלוונטי גם למה שמתרחש בתוככי 
הכותרות  לחדשות,  הפך  הפייק  החרדי.  המגזר 

המגמתיות - לעובדות. 

שמש  שטוף  לבוקר  השבוע  קמו  בש"ס 
הדגלאים,  חבירת  על  לגלות  נדהמו  שבמסגרתו 
בלוך.  עליזה  לקואליציית  (מנדטים)   4 על  שנכנסו 
הודעה  הוציאה בתגובה  דוברות התנועה הקדושה 
חריגה בחריפותה נגד דגל התורה, בעוד דרעי מיהר 
נציגי  על  הוא  שלו  שהכעס  ולהסביר  להתראיין 
בית  עם  וקיים  החי  הציר  על  ולא  דגל  הציבור של 
הסביר  לדבריו,  רשב"ם  כפירוש  התורה.  שר  מרן 
ח"כ יעקב מרגי, ולא מהגיגי לבו, שהמהלך נעשה 
ברוחו של יעקב אשר ובניגוד לדעתו של ח"כ גפני, 

יו"ר התנועה.
הערבוב צויץ ברבים, להלן העובדות: ההחלטה 
נפלה  בלוך  לקואליציית  דגל  של  הצטרפותה  על 
התורה,  דגל  בבית  משותף  כינוס  של  במהלכו 
לפעמים  בניגוד  דגל.  ח"כי  שלושת  השתתפו  בו 
קודמות, הרי שבפעם הזאת הקלטות מהחדר הסגור 
טרם דלפו – אך כל המשתתפים מעידים שההחלטה 
אומנם  גפני  החברים.  שלושת  דעת  על  התקבלה 
תפקיד  את  קיבלה  לא  התורה  שדגל  מכך  הסתייג 
הסגן, אך גם יעקב אשר לא היה מגדולי המצדדים 
בתהליך. בסופו של דבר, אושרה החבירה פה אחד, 

כאיש אחד, גם אם בלב שבור.
הניסיון של הש"סניקים לבצע הפרד ומשוך בין 
האם  השאלה  את  והעלה  שב  התורה,  דגל  נציגי 
התנגדותם למפץ האחדות - שהתנפץ לעת עתה אל 
סלעי המציאות עד לספין הבא - היא רק מן השפה 
בתוך  החברים  בין  להפריד  הניסיון  "עצם  ולחוץ. 
דגל התורה מלמד שמישהו שם רוצה שלא לטרוק 
שיהווה  עתידי  לחיבור  סדק  ולהשאיר  הדלת  את 
פוליסת ביטוח לש"ס, שמצבה בסקרים טוב פחות 
בדגל  גורם  השבוע  אמר  התורה",  יהדות  של  מזה 

התורה.  
מילים,  להכביר  ומבלי  הזה,  בעניין  שגם  אלא 
להתרשם  טעם  אין  עסקינן,  תורה  ובגדולי  הואיל 
מההצהרות הרשמיות. הקבורה הזמנית של מהלכי 
הספרדים  בין  העולמי  השלום 
לאשכנזים, מקורה בראש ובראשונה 
בהנהגה הרוחנית של ש"ס. ההנהגה 
בעלת הגו הזקוף מעדיפה ששלוחי 
עדות  בנוסח  יתפללו  שלה  הציבור 
המזרח ולא בנוסח מעורב, או גרוע 
אצל  כמקובל  אשכנז,  בנוסח  מכך, 
הספרדים  הישיבות  מבחורי  כמה 
ש"משתכנזים" בישיבות הליטאיות. 

וכל הכבוד לסגן
אמר  שר",  להיות  טוב  "זה 
המנוח  ראש-הממשלה  בסרקזם 
בח"כי  לשחק  שנהנה  שרון  אריק 
הליכוד כמו בחיילים על לוח השח-

מסתכל  אבא  היקר.  גלעד  (אוי  מט 
טוב  נחמץ).  ולבו  מלמעלה  עליך 

מלחמה ושלום

ההנהגה הרוחנית 
הספרדית בעלת 
הגו הזקוף מעדיפה 
ששלוחי הציבור 
שלה יתפללו בנוסח 
עדות המזרח ולא 
בנוסח בנוסח 
אשכנז, כמקובל 
אצל כמה מבחורי 
הישיבות הספרדים 
ש"משתכנזים" 
בישיבות הליטאיות

כאיש אחד, 
בלב חצוי. 
ח"כי דגל 
התורה. 
צילום: 
הכנסת 

עו"ד אבי בלום  בית ספר לפוליטיקה
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להיות שר, אך לא בטוח שנחמד באותה מידה לכהן 
כסגן. 

להערכה,  ראוי  בבליץ  שנחתם  האחדות  הסכם 
בין דגל התורה לאגודת ישראל, מעביר את הזכות 
מאגודת   - בחשיבותו  השלישי  התפקיד  את  לקבל 
ישראל לדגל התורה. מי שהוביל את השיח מטעם 
המפלגה החסידית היה סגן שר הבריאות )במעמד 
שר( יעקב ליצמן, שהבין כי במקרה הזה, כל עכבה 
עלולה להיות לרעה ולאפשר לדגל התורה להתקדם 

במקביל מול ש"ס, כאילו אין יהדות התורה.
שמיהר  מי  נמצא  המפרגנים  החברים  מבין 
על חשבון   – השלום  למען  ויתר  שליצמן  להסביר 
ספודיקו  קצה  הרשימה.  בהמשך  החסידיים  חבריו 
מטעמה  והמועמד  הרשימה  כראש  ליצמן  של 
שישלמו  מי  נפגע.  לא  הבריאות,  משרד  לראשות 
בתפקיד  שיסתפק  פרוש  מאיר  יהיו  המחיר  את 
הרביעי בחשיבותו והח"כים מטעם ויז'ניץ ובעלזא 
)לא בהכרח אלה המכהנים( שדירוגם הפנימי טרם 

הוכרע.
ליצמן ראוי להערכה, למרות שקשה לראות איך 
האחדות הזאת תתורגם לקולות במערכה. התקדים 
אחרי  ומיד  תחת  כנפיו  שפרש  לשלום  האחרון 
שבאו  הארציות  תשס"ט  מבחירות  הוא   - מלחמה 
התורה  יהדות  לרשויות.  הסוערות  הבחירות  לאחר 
חמישה  עם  ההיא  המערכה  את  סיימה  המאוחדת 
כל  רגליים  גררו  מרכיביה,  שכל  אחרי  מנדטים, 
הדרך לבחירות ברשימה משותפת שנכפתה עליהם 

הר כגיגית. 
על  העומדות  הגורליות  במערכות  בהתחשב 
שבפעם  לייחל  צריך  במרכזן,  הגיוס  וחוק  הפרק 
העדות  מכל  והחסידות  התורה  שר/י  ברכת  הזאת, 
והחוגים, תגרום למצביעים החרדים לנהור לקלפיות 
ולהשוות את התוצאות במוצאי הבחירות לתוצאות 

המחמיאות של סקרי דעת הקהל. הלוואי.
אבל לא רק לשם כך התכנסנו, אלא גם כדי לדון 
בשאלה החשובה והרת הגורל, האם טוב להיות סגן 
בניגוד  ועדה?  כיו"ר  הכהונה  עדיפה  שמא  או  שר 
אישים,  אלו  אי  ידי  על  מראש  ולמתודרך  למצופה 
הרי שבשלומי אמונים לא נשמעו השבוע טרוניות 

נגד הסכם השלום, ולא רק בגלל איומי המלחמה.
את  שפינה  חינוך  שר  כסגן  מלאה  כהונה  אחרי 
דגל  של  השלישי  הח"כ  לטובת  בכנסת  מקומו 
אליה  הגיעו  שבש"ס  למסקנה  פרוש  הגיע  התורה, 
עם  ועדה  כיו"ר  כהונה  עדיפה  הקדנציה:  בראשית 

כסגן  מאשר  החינוך,  ועדת  יו"ר  דוגמת  שיניים, 
דומיננטי במשרד החינוך. כמי ששם  שר תחת שר 
את לימודי המתמטיקה בראש מעייניו – בנט ראה 
למול עיניו את החיבור הישיר עם הנציגים החרדים 
כמקפצה לתמיכה חרדית עתידית בקרב על ראשות 
לפיכך  היה  החברים,  עם  שלו  הקשר  הממשלה. 

אישי וישיר.
שרים  סגני  על  שנאמר  כפי  לומר,  אפשר  אי 
עציץ  בבחינת  היה  שפרוש  קודמות,  בתקופות 
)מצב  כימים  לילות  הקדיש  המכהן  הסגן  במשרד. 
ולזכותו  משרדו  לענייני  אמונים(  בשלומי  שגרתי 
נזקפים הישגים דוגמת העברת תקנות הפטור ועוד 
ועדיין,  הימים.  ארוכת  בקדנציה  שבוצעו  מהלכים 
כסגן שאין לו משרד בניהולו, גם מי שאינו מוגדר 
כעציץ - מתקשה לצמוח ולתת פירות, ובפרט לנוכח 

גודל הציפיות.   
לפני  עוד  תחילה,  מחשבה  של  הללו  הקולות 
שהעוגה הקואליציונית נאפתה, נשמעו השבוע גם 
שבמסגרתו  התורה  דגל  של  הכנסת  חברי  בכינוס 
אושר ההסכם בבית שמש. כשאחד מהנוכחים פנה 
לאורי מקלב כסגן השר הבא, מקלב הגיב כמי שלא 
רואה בכך מחמאה. השלום כבר כאן, אך הנה לכם 

העילה הראשונה לקרב החפירות הבא. 

צא"פ מצנעת הכלל
הכנסת  יסוד:  לחוק   38 סעיף  הוראת  "בהינתן 
של  בדרך  ובין  במישרין  בין  בענייננו  חלה  אשר 
היקש, נדחה מועד בטלותו של פרק ג'1 לחוק שירות 
ביטחון ליום 28.7.2019". ההחלטה הזאת שניתנה 
בראשות  הבג"ץ  שופטי  תשעת  על-ידי  השבוע 
הכנסת  חברי  את  מותירה  חיות,  אסתר  הנשיאה 
לקוות  רק  נותר  בידם.  תאוותם  כשמלוא  החרדיים 

שכך יחושו גם אחרי היוודע תוצאות הבחירות. 
העגה  כמיטב   – והדרמה   38 תיקון  של  עיקריו 
הביביאית – שהתרחשה מאחורי הכללתו בבקשת 
הפרקליטות  שעבר.  בשבוע  כאן  הובאו  המדינה, 
להוראת  להפנות  ההיקש,  דרך  על  ביקשה  כזכור, 
"כל  כי  קובע  אשר  הכנסת,  יסוד:  לחוק   38 סעיף 
חודשים  ארבעה  תוך  פוקע  היה  שתוקפו  חיקוק 
לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת 
הכנסת  של  כהונתה  לתקופת  הראשונים  החדשים 
הנכנסת – יעמוד בתוקפו עד תום שלושת החודשים 

האמורים".
בג"ץ,  שקצב  הארכה  פקיעת  שמועד  למרות 
לאחר  תקופת ארבעת החודשים  בתוך  חל במדויק 
המדינה  הוסיפה  להתפזר,  החליטה  שהכנסת 
בבקשתה, בפלפול משפטי מתחכם, פסקה שנועדה 
אקטואלי:  אינו  שהסעיף  להכריע  לבג"ץ  לאפשר 
"יוער, כי ספק רב אם הוראת סעיף 38 לחוק-יסוד: 
הכנסת, חלה ביחס לחוק שנמצא כבלתי-חוקתי על-

ידי בית המשפט הנכבד'.
שמאחורי  הרי  שעבר,  בשבוע  כאן  שנחשף  כפי 
הקלעים התנהל לו קרב משפטי – שהוכרע לבסוף 
החרדים.  מקרב  טובים  חסדים  גומלי  של  בזכותם 

במחלקת הבג"צים טענו בתחילה - 
בהתאם ללשון המסתייגת בבקשת 
סעיף  את  להחיל  יש  כי   - הארכה 
אוטומטית  הארכה  שמאפשר   38
רק  הכנסת,  פיזור  לנוכח  חוק  של 
להאריך  יכולה  שהכנסת  חוק  על 
ולא על חוק שבג"ץ פסל  בשנית, 
וקצב רק ארכה לתחולת הפסילה, 

דוגמת חוק הגיוס. 
התקדים  נשלף  החרדי  בצד 
הטבות  על   38 סעיף  החלת  של 
שהסעיף  לאחר  לפריפריה,  המס 
הג"מחים  לחוק  שהתווסף 
נתמך  לא   – מינו  בשאינו  כמין 
חברי  חמישים  של  באצבעותיהם 
כנסת כנדרש מסעיף בעל משמעות 

תקציבית.
זכו תושבי הפריפריה ובעקבות 
נאלצו  בעניינם,  שנקבע  התקדים 
בפרקליטות  הטובות  הנשמות 
לענות אמן בעל כורחן ולצרף את 
 38 סעיף  בהחלת  המצדד  הטיעון 
 – מחאה  )תחת  הארכה  לבקשת 
האמורה(.  ההסתייגות  בהוספת 
ושמות  שהתחוללה  הדרמה 

פרסום(  איסור  )צו  צא"פ  תחת  חוסים  המעורבים 
עצמי כמקובל בעיתונות החרדית, אך לא מנימוקים 

של צנעת הפרט, אלא מטעמי טובת הכלל. 
הכרעת בג"ץ השבוע, שקיבל את הטענה, לימדה 
של  משפטי  שפלפול  הראשונה  בפעם  ולא  אותנו 
פוליטי  תעלול  מכל  לעיתים  טוב  ישיבתי,  ראש 

חתרני. הפוך בה והפוך בה, דכולא בה.

מלחמה ושלום

שמות המעורבים 
חוסים תחת צא"פ 

עצמי אך לא 
מנימוקים של צנעת 
הפרט אלא מטעמי 

טובת הכלל. הכרעת 
בג"ץ השבוע מלמדת 
שפלפול משפטי של 

ראש ישיבתי, טוב 
לעיתים מכל תעלול 

פוליטי חתרני

 צל"ש תחת חקירה. נתניהו בטקס חילופי הרמטכ"לים. צילום: עמוס בן גרשם, לע"מ



י"ט שבט תעש"ט 1225/1/19 בפתח-תקוה

בדרך לפריימריז

האסטרטגים של ש"ס

יוזמה: איחוד כוחות 
בגוש השמאל-מרכז

"אם ראשי הציונות היו חרדים – ספק אם ישראל הייתה קמה"
אביגדור ליברמן פתח קמפיין בחירות במתקפה: "רק ליברמן לא ייכנע לחרדים" • על נתניהו: "כשל בכל נושא בטחוני, תמיד נכנע 

לחרדים" • הסלוגן: "ליברמן לא דופק חשבון" • ולמה חברי הכנסת נעדרו?

ש"ס  סיעת 
קמ את  ־פתחה 

הבחירות  פיין 
סגור  באירוע 
בכ ־ומצומצם 

באירוע  נסת. 
הארץ  חולקה 
וכל  לאזורים, 
ח"כ הופקד על 
פעילות  תחום 
שיהיו  ואזור 
חסותו.  תחת 

על השלט שנתלה מאחורי יו"ר התנועה הקדושה התנוססו המילים 
"כח ש"ס", מסר מדרבן שעשוי להפוך לסלוגן. באירוע אף הוצגו 
היועצים, האסטרטגים והפרסומאים שילוו את הבחירות: אבי לרנר; 
־אורן אלימלך ומשרדו 'גל אורן'; ויענקי ביכלר, המלווה את המפ

לגה בשנים האחרונות, כולל הבחירות המקומיות והבחירות לכנסת 
ה-20, ונחשב למקורבו של השר דרעי.

במרומז  והתייחס  למקטרגים  דרעי  אריה  ענה  הפתיחה,  בדברי 
ליוזמת 'המפץ החרדי': "אני שומע לא מעט קולות על כך שש"ס 
יש  ויכולה לפנות את הבמה.  סיימה את תפקידה, עשתה את שלה 
־כאלה שאפילו מנסים 'לעזור לנו'. אני רוצה לומר לכולם - בלי טו

בות, כבר 30 שנה שהספרדים דואגים לעצמם וזה יימשך. לא רוצה 
לחשוב מה יקרה לציבור שלנו אם לא יהיה להם את נציגי ש"ס. הם 

יהיו אבודים ושקופים".
דרעי סיפק הצהרה נחרצת כשהבטיח להמליץ על נתניהו להקמת 
הממשלה הבאה, במטרה למנוע זליגת קולות. "היינו השותפים הכי 

נאמנים אליו, יותר מחלק מחבריו בליכוד".

גפני: "בפריימריז בליכוד קל יותר 
מהפריימריז במועצת"

־יו"ר 'דגל התורה' התייחס להסכם הפיוס עם 'אגודת ישראל' וליוזמת 'המפץ הח
רדי': "האם ראוי להגיד שכולנו אותו דבר למרות שאנחנו לא אותו דבר?" • עוד 
בפנינים: גנץ – "איש רציני", מר"צ – "חברים" • וגם: התחייבות לא לכהן כשר, 

הוראתו של הרב שך והפעם היחידה שיצא לחו"ל

מאת: ישראל פריי

"תדעי שיהיה לך הרבה יותר קל בפריימריז בליכוד מאשר 
גדולי התורה", כך, בהומור מהול בק ־לעבור פריימריז בפני 

בפתח  דואק,  נחמה  לעיתונאית  גפני  משה  חה"כ  פנה  ריצה, 
פאנל מיוחד שהתקיים בעיר חולון בשישי האחרון. בהמשך, 
יש 'אגודת  עם  המחודשת  לשותפות  באריכות  גפני  ־התייחס 

ראל', לסיכויי איחוד חרדי כולל וגם להעדפותיו האישיות.
יוצא דופן, מאחר והוא  עצם קיומו של הפאנל היה אירוע 
הוק הוא  לראשונה  כאשר  תרבות',  'שבת  במתכונת  ־התקיים 

הציבור שומרי  לנציגי  גם  לאפשר  בכדי  תרבות',  ל'שישי  דם 
המצוות לקחת חלק באירועים שמפגישים אותם באופן בלתי 
אמצעי עם הקהל ושהפכו מדי שבוע לזירה מרכזית בה נותנים 

הפוליטיקאים דרור ללשונם.
משותפת  ריצה  הסכם  על  לחתימה  גפני  התייחס  תחילה, 
־עם אגודת ישראל: "תמיד היינו מגיעים ברגע האחרון לווע

דת הבחירות המרכזית ועוד היינו מתווכחים מי יעמוד באיזה 
מקום. הפעם לראשונה בהיסטוריה, סיכמנו הרבה לפני הגשת 
ושאנחנו  לדיון שמתקיים  יכולים להתפנות  ואנחנו  הרשימות 

לא יכולים להתעלם ממנו, במה שנקרא המפץ החרדי".
לדבריו, "המצב החדש הוא ששתי המפלגות, מבלי להיכנס 
להיכנס  ומבלי  בוחרים,  יותר  יש  למי  גדול,  יותר  מי  לשאלה 
לקרביים של כל מפלגה – אנחנו עושים הכל באופן שוויוני". 
'דגל' בבחירות המוניציפא ־גפני הזכיר בהבלעה את הצלחת 

ליות אך ביקש להתמקד בחלוקה החדשה ובליכוד השורות.
אודות רעיון האיחוד עם ש"ס, שבינתיים הולך וגווע – מנה 
גפני יתרונות וחסרונות. ברשימת החסרונות: "יש כאלה בתוך 
ליהדות  יצביעו  או מש"ס שלא  יצביעו לש"ס  המפלגה שלא 
־התורה". ברשימת היתרונות: "יהיו שיגידו, נניח כאלו שהצ

ביעו מפד"ל, אם אתם מאוחדים – נצביע אליכם".
גפני טען שהוא בעצמו עדיין בלבטים על תועלת המפלגה 
־המשותפת אך חשף כי הוא מקבל פניות מצד גורמים בהנה

גת ש"ס, המפצירים בו לא להתאחד, מחשש שזה יוריד להם 
קולות בפריפריה. עוד הדגיש גפני את העבודה הפרלמנטרית 
־המתואמת עם ש"ס, והוסיף: "כשהולכים לבחירות צריך לה

גיד מי ומה אנחנו, האם ראוי שנגיד שכולנו אותו דבר למרות 
שאנחנו לא אותו דבר? אני מתלבט".

־על פי חשיפת העיתונאי יקי אדמקר, חלק מהסיבות שהע
לה סגן השר ליצמן בעד האיחוד עם ש"ס, היה חשש מוחשי 
־מהגשת כתב אישום נגד אריה דרעי, עוד לפני הבחירות. כש

נשאל האם גם בידו מידע דומה, נאלם גפני דום ולבסוף אמר 
מעורפלות: "אני מאוד מקווה שלא יוגש כתב אישום, בכלל 
אני מתפלל שכולם יהיו אנשים הגונים וישרים ויפעלו על פי 
החוק", סתם, לא פירש ועבר לספר על הוראתו הראשונה של 
מרן הרב שך עת הוא קיבל אי אז את תפקיד סגן שר הדתות: 

"אל תעבור על החוק".
לפיטורי  להביא  שלא  התורה  גדולי  למועצת  תמליץ  האם 
נתניהו במידה ויוגש נגדו כתב אישום? נשאל גפני והשיב כי 
הוא לא בטוח בעניין. מה אומרת על זה התורה? נשאל מהקהל 
והשיב: התורה אומרת לא תגנוב והתורה גם אומרת זכור את 

יום השבת לקדשו...
את בני גנץ תיאר גפני מהיכרותו כ"איש רציני" והיחיד איתו 
לא ישב בקואליציה הוא יאיר לפיד. עם מר"צ אין לגפני בעיה 
־– "הם חברים שלי", והרשימה המשותפת לדעתו גם ככה לעו

לם לא תשב בקואליציה.
גפני התחייב לא לקחת על עצמו תפקיד שר והסביר ששר 
מטפל  הוא  הכספים  בוועדת  ואילו  משרדו  בענייני  רק  עוסק 
שאני  במקום  בפניי  להתחנן  שיבואו  "עדיף  הנושאים.  בכל 
אתחנן בפני אחרים". אמת, לשר יש יותר עוזרים ויותר נסיעות 
מנעמי  על  "לוותר  מעדיף  הוא  גפני,  של  לדידו  אבל  לחו"ל, 
שכר  תוספת  על  וויתורו  את  הציג  לדבריו  כחיזוק  השלטון". 
הח"כים ואת העובדה שבכל ימי חייו יצא פעם אחת לחו"ל, 

לשמחה משפחתית בבלגיה.

מאת: ישראל פריי

הב למערכת  הראשונה  העיתונאים  למסיבת  הבאים  פני  ־את 
פרסום  שלטי  ארבעה  קיבלו  ביתנו',  'ישראל  מפלגת  של  חירות 
הבחירות  סיסמת  התנוססה  בארבעתם  בלע"ז(.  )רולאפ  ניידים 
שנחשפה "ליברמן לא דופק חשבון" בוריאציות שונות: לא דופק 

חשבון לחמאס, ל'בצלם', לאחמד טיבי ו...לחרדים.
וזה לא הכל. גם בתיקייה מיוחדת שהוכנה לבאים, הוקדש פרק 
נכבד ל"רק ליברמן לא ייכנע לחרדים" עם אמירות כמו: "אפשר 
היו  הציונות  ו"אבות  הפוליטית,  מהעסקנות  הדת  את  להפריד 
יהודים גמורים אבל אף אחד מהם לא היה חרדי ולא במקרה. אם 

הם היו חרדים – ספק אם מדינת ישראל הייתה קמה".
סקרים  רקע  ועל  הביטחון  מתיק  שנפרד  לאחר  קצרה  תקופה 
ביתנו  ישראל  יו"ר  כינס  החסימה,  אחוז  גבול  את  לו  שמנבאים 
אביגדור ליברמן מסיבת עיתונאים בבוקר יום ראשון, בה שטח את 
מצעו באמצעות עזרים שונים, הרבה להשתלח בראש הממשלה, 
ניסה לשכנע כי הוא הוא איש הימין היחיד, והשתלח לא בציבור 

החרדי ובנציגיו.
לאורך  בפוליטיקה  תפקידיו  רשימת  את  ליברמן  מנה  ראשית 
מראש  חוץ  מישהו  עוד  שיש  חושב  לא  "אני  ואמר:  השנים, 
הממשלה שצבר ניסיון וותק יותר ממני". בניסיון לבדל את עצמו 
מהליכוד, הציג ליברמן טבלה של 'יומן אירועים' ובה 6 תאריכים 

מכוננים, בהם ההצבעות על ההתנתקות, שחרור 1,027 מחבלים 
לחמאס  כספים  העברת  טורקיה,  בפני  התנצלות  שליט,  בעסקת 
לי בעד,  נתניהו  הצביע  כולם  על  אחמר.  אל  חאן  פינוי  ־ועיכוב 

ברמן – נגד.
עצמו  את  מציג  "נתניהו  חזיתית:  להתקפה  ליברמן  עלה  כאן 
הכי ביטחוני.  נושא  בכל  להבין שהוא כשל  צריך  ביטחון,  ־כמר 

יותר בושה מזו, אני מקווה  זו הכניעה לחמאס אין  שלון הגדול 
שסוף סוף אנשים יבינו".

־ליברמן שלח ידו גם בנושא כלכלה, ואמר כי ההצעה הראשו
נה שתגיש מפלגתו בכנסת הבאה היא דירה לזוגות צעירים, דרך 
־משיכת כספי פנסיה ללא קנס ומיסוי. ליברמן הצהיר כי ירוץ עצ

גם בממשלה הבאה  והביע משאלה לקבל  מאית, ללא חיבורים, 
את תיק הביטחון.

כאמור, חלק מרכזי בדבריו של ליברמן הופנו כלפי החרדים: 
"הבעיה של נתניהו היא שהוא נכנע תמיד לחרדים. אני בעד יהדות 
ותן  ב'חיה  מאמין  אני  דתית,  כפייה  נגד  אנחנו  ישראל,  ומסורת 
לחיות', הצלחנו פעם אחרי פעם לעצור כל מיני ניסיונות לשנות 
סטטוס קוו. כשליצמן הביא הצעת חוק בה דרש להשוות לימוד 
תורה לשירות בצה"ל – כל הקואליציה תמכה חוץ מישראל ביתנו 

שהצליחה לעצור את זה כשיצרנו משבר קואליציוני".
נכחו  לא  ביתנו  ישראל  של  ההשקה  במסיבת  מפתיע,  באופן 
פיני בדש, ראש  נכחו:  בין הדמויות שכן  חברי הכנסת מטעמה. 
מועצת עומר; ארקדי פומרנץ, רה"ע מעלות תרשיחא; אילן שגיא, 
יועץ של  גינוסר, לשעבר כתב כלכלי ובהמשך  אב שכול; ואורי 

נתניהו, שהנחה את האירוע ויעמוד בראש מטה ההסברה.
־למרות הדברים הקשים שהטיח ליברמן בחרדים, ראשי המפל

גות החרדיות מילאו פיהם מים וסירבו להתייחס. השתיקה בולטת 
־לאור הקשרים החבריים והפוליטיים שיש בין חלק מראשי הסי

עות החרדיות לבין ליברמן. דוברי חלק מראשי המפלגות טענו כי 
אינם רוצים להעצים את ליברמן, אך לפי מקור במפלגות החרדיות 
ששוחח עם העיתונאי יאיר שרקי, מדובר בשתיקה מכוונת. ע"פ 
־המקור, אנשיו של ליברמן עדכנו בכיר ביהדות התורה על הקמ

פיין הצפוי ואמרו: "זה רק תעלול בחירות, אחרי הבחירות נשב 
ביחד ויהיה בסדר".
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המועמדת הסוטרת יוזמה: איחוד כוחות 
בגוש השמאל-מרכז

הצעת המנכ"ל נפלה, 
סלומינסקי פורש

נוקשות ביטחונית, מתינות 
מדינית: מסרי גנץ

שיירת האוטובוסים של 
'אחי ישראלי'

כחלון חרד מהסקרים ומנסה ליצור בידול

מרזל ובן גביר מריצים 
מפלגה ומצפים לבלוק

הסקרים אמנם מנבאים לו עתיד לא מזהיר 
הרחק מאחוז החסימה, אבל הרמטכ"ל ושר 
ממשיך  יעלון  בוגי  משה  לשעבר  הביטחון 
בכל המרץ לעמול על הקמת רשימתו, שתיק־
רא תל"ם – תנועה לאומית ממלכתית. לרגל 
ט"ו בשבט, התכנסו אנשי המפלגה החדשה 

לאירוע גיבוש ולתמונה משותפת.
מור  ד"ר  נמצאת  לרשימה,  המיועדים  בין 

אלטשולר, חוקרת קבלה, חסידות ומשיחיות, 
שעלתה לכותרות בשנת 2011, אז סטרה בפניו 
של יריב אופנהיימר, איש 'שלום עכשיו', עת 
'פוליטיקה'.  תכנית  לצילומי  השניים  המתינו 
בעקבות הפרסום, כתב אופנהיימר כי בכוונתו 
לפנות ליעלון ולדרוש ממנו לחזור מהחלטתו. 

נע־ ולא  פיזית  בי  שפגעה  אלימה  "מועמדת 
מאוחר  הנבחרים".  בבית  מקום  לה  אין  נשה 
הגיבה  אלטשולר  הדברים.  את  מחק  יותר 
לאופנהיימר וכתבה: התנצלתי אז על המעשה 
ששלום  אומר  יריב  יריב.  את  לפייס  ואמשיך 
אם  גם  אויבת  אינני  ואני  אויבים  עם  עושים 

טעיתי לרגע קט".

בימים  מתנוסס  נרחב,  ציבורי  קמפיין 
האחרונים ברשתות חברתיות, בשלטי חו־
הסלוגן:  תחת  בעיתונים,  ובמודעות  צות 
"בלי איחוד - הקול אבוד". מדובר ביוזמה 
של ארגונים פוליטיים ואנשי עסקים, הקו־
ראת ליאיר לפיד, בני גנץ, אבי גבאי, ציפי 
לבני, אהוד ברק, משה (בוגי) יעלון, וגבי 
שרק  הבנה  מתוך  כוחות,  לאחד  אשכנזי 
נתניהו. נתניהו  יהיה להביס את  ניתן  יחד 

עצמו הגיב בלעג כששיתף את תמונת הקמפיין 
צריך  מהשמאל  מועמדים  כמה  "חידה,  וכתב: 

כדי לנסות להחליף ראש ממשלה ימני אחד?"
לאחר  לדרך  יצאו  הם  המהלך,  יוזמי  פי  על 
שהראה  טלסקר,  מכון  סקר  תוצאות  שקיבלו 
יותר   - מנהיגים  אותם  מתומכי   79% מעל  כי 
איחוד  לראות  מעוניינים   - ישראלים  ממיליון 

כוחות שיחזיר את המדינה למסלולה.
חוצות  שבשלט  לאחר  סערה  עורר  הקמפיין 

שנתלה בסמוך לקניון איילון, לא הופיעה תמונ־
תה של ציפי לבני בתוך תמונות ראשי המפלגות, 
על פי הטענה בגלל הוראה של עיריית ב"ב לא 
לתלות תמונות נשים בשלטים שבתחומיה. לבני 
ולהעביר  ליד השלט המצונזר  להצטלם  מיהרה 
היא את  יו"ר מר"צ הביעה אך  נזעמים,  מסרים 
מחאתה, ואילו סיעת 'יש עתיד' הגדילה לעשות 
כשפנתה אל היועמ"ש לממשלה וביקשה ממנו 

להתערב בסוגיה.

להתאושש  מתקשים  היהודי'  'הבית  במפלגת 
מפרישת בנט ושקד. ביום חמישי, התכנסו חברי 
מרכז המפלגה ביישוב יד בנימין, ע"מ לאשר את 
נציגי המפלגה  לפיה  אורבך,  ניר  הצעת המנכ"ל 
בפ־ ולא  מסדרת  וועדה  ידי  על  ייבחרו  לכנסת 
ריימריז פתוחים, כפי שהיה נהוג עד כה. מאחורי 
ההצעה עומדת ההבנה כי לא ניתן לקיים פריימריז 
פתוחים שעלותם גבוהה, בזמן שקופת המפלגה 
מרוששת. ההצעה נפלה לאחר שקיבלה רוב של 
61% בלבד, 4% פחות מהנדרש על פי תקנון המ־
פלגה. ברקע נשמעו האשמות כלפי חלק מחברי 

הכנסת שפעלו לסנדל את מנכ"ל המפלגה.
מרכז  חברי  הוזמנו  מהפלונטר,  לצאת  בכדי 

'הבית היהודי' לכינוס מחודש שיתקיים ביום רא־
שון במושב נחלים, שם יצביעו ראשית על הצעה 
האומרת כי כל שינוי חוקה יוכל להיעשות ברוב 
רגיל ולא של 65%, ולאחר מכן תעלה שוב ההצ־

עה לוועדה מסדרת, בתקווה שהפעם היא תזכה 
לפחות לאותו רוב שקיבלה בחמישי, ואז תיסלל 

הדרך ליישומה.
מוותיקי  סלומינסקי,  ניסן  חה"כ  כך,  ובתוך 
ח"כי המפלגה על כל גלגוליה, הודיע על פרישתו 
לע־ לא  הבטיח  סלומינסקי  הפוליטיים.  מהחיים 

זוב את העשייה המפלגתית והאיץ בחבריו לחזור 
הערבות  ואת  לפעילים  הקשר  את  ולחזק  לשטח 

ההדדית.

מסקרן  הכי  הפוליטי  השחקן  גנץ,  בני 
חומרי  לטפטף  השבוע  החל   ,2019 בבחירות 
של  הסלוגן  נחשף  ראשית  ראשונים.  תעמולה 
לפני  ישראל  "גנץ.   – לישראל  חוסן  מפלגת 
הכל" ובהמשך עלה סרטון בן 17 שניות בלבד, 
בסיומו גיחך גנץ על עצמו באווירת הביקורת 
על שתיקתו, כשאמר "נראה לי שדיברתי יותר 

מדי".
במשך השבוע עלו סרטונים בהם נראית עזה 
מופגזת ונראה חיסולו של אחמד ג'עברי, במ־
בצע צוק איתן, תחת פיקודו של גנץ. המסר: רק 
החזק מנצח. בהמשך שיתף בסרטון בו מתוע־
דת פגישת נתניהו עם יאסר עראפת, בלווי המי־

לים: "זו לא בושה שתהיה חתירה לשלום".

חזות  שיציג  קמפיין  מבטאים  אלו  מסרים 
מתו־ מדינית  אמירה  לצד  נוקשה  ביטחונית 

גווני  מכל  ללב המצביעים  לקלוע  בניסיון  נה, 
הקשת הפוליטית. אגב, מסיבת עיתונאים רש־

ובמטה  התקיימה  טרם  הקמפיין  להשקת  מית 
גנץ מבטיחים כי הדבר יקרה עד סוף החודש.

הרבנית  בראשות  ישראלי'  'אחי  מפלגת 
הבחי־ קמפיין  את  החלה  שלום,  בר  עדינה 
רות במסע אוטובוסים לאורכה ולרוחבה של 
ארץ ישראל, במסגרתו הם נפגשים עם פעי־
לים ותושבים. "רצינו להשתמש בתח"צ כדי 
אבל  לפריפריה,  ובעיקר  הארץ  לכל  להגיע 
בגלל שישראל כץ לא דואג לתחבורה ציבו־
רית ואריה דרעי לא באמת דואג לפריפריה – 
נאלצנו לשכור אוטובוסים", עקצו במפלגה.

סקרים  רקע  על  בחירות,  'כולנו' פתחה בקמפיין  מפלגת 
המלמדים על ירידה דרסטית בכוחה. המפלגה, שדאגה לת־
חזק קמפיין לאורך כל הקדנציה - כולל שלטי חוצות ושערי 
חינמונים - החליפה ברגע האחרון את סיסמת 'נטו כחלון' 
היחיד  כחלון,  "רק  הבא:  הסלוגן  לטובת  אותה,  שליוותה 

שאכפת לו".
ב'כולנו' מנסים להבליט את ההישגים החברתיים ומשתד־
לים לבדל עצמם מהשיח על עתיד ישראל, על ידי התמקדות 
באזרח הקטן. טובת האזרח היא טובת המדינה, כך הלוגיקה. 
במפלגה מנסים לפרוט על מיתר נוסף, לפיו קיים פחד מהם 

וחשש מפני המהפכות החברתיות שהם מובילים נגד כולם.
חלק גדול מחברי 'כולנו' בכנסת הנוכחית לא יופיעו בה, 
הבולט בהם הוא השר יואב גלנט שמתמודד בליכוד. בראיון 
שלא  מכך  ניזוק  הוא  האם  כחלון  תהה  השבוע,  שהעניק 
הציג את הפורשים ככאלו שפוטרו על ידו – דבר שלא עשה 
בכדי לשמור על כבודם - ובכך נתן להם ליצור רושם כאילו 
ננטשת. אגב, כחלון אימץ תובנה האומרת כי קהל  ספינתו 
המצביעים בוחר בעיקר לפי זהות יו"ר המפלגה ולא לפי אנ־

שיה, ועל כן מתכוון לשבץ הפעם ברשימתו אנשים יחסית 
אנונימיים, בהם שניים מעוזריו, נדב שיינברגר וליהי גולן.

ובזמן שהבית היהודי מסובך בענייניו, יוצאת 
'עוצמה יהודית' - הסמן הקיצוני ביותר בסקא־
לת הדתי-לאומי - לקמפיין שילוט חוצות ועל 
השלטים  על  הארץ.  רחבי  בכל  אוטובוסים 
מככבים מיכאל בן ארי, ברוך ברזל, איתמר בן 

גביר ובנצי גופשטיין.
מאינספור  אכזבות  למודי  כבר  שהם  למרות 
בעו־ טוענים  הפעם,  לכנסת,  להיכנס  ניסיונות 
צמה יהודית כי הם מגיעים מוכנים יתר מכולם 
המפלגה  אנו  הימין,  מפלגות  "מבין  לבחירות. 
המגיעה במוכנות הגבוהה ביותר למערכת הב־
מוצלח,  המונים  מימון  פרויקט  סיימנו  חירות; 
הפ־ מאות  כנסים,  בית,  חוגי  בעשרות  החלנו 
גורם  עילים שלנו שוטפים את המדינה", אמר 

במפלגה.

ומצ־ כי במפלגה לא שוגים באשליות  יצוין 
פים לריצה משותפת עם הבית היהודי והאיחוד 
'האיחוד  יו"ר  הפרסומים,  פי  על  הלאומי. 
פתח  כבר  סמוטריץ',  בצלאל  החדש  הלאומי' 
בניסיונות ללכד שורות, כולל תנועת 'יחד' של 

אלי ישי.

 יעלון ואנשיו בגיבוש ט"ו בשבט 

 צילום: עוצמה יהודית 

 מתוך הסרטון של חוסן לישראל 

אכפתיות. מתוך סרטון הבחירות של 'כולנו' 
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התינוק  של  העדין  עורו  נחשף  הלידה,  לאחר 
כימיקלים  אוויר,  מזג  טמפרטורה,  של  להשפעות 
ולכן  וכו'  משחות  כביסה,  חומרי  בסבון,  המצויים 
החורף  עונת  גם  בקלות.  ומגורה  יבש  להיות  נוטה 
לידי  בא  והדבר  עליו  מקלות  אינן  המעבר  ועונות 
עטר- ורד  ד"ר  נוחות.  אי  ובהרגשת  ביובש  ביטוי 

ילדים  עור  ורופאת  עור  ברפואת  מומחית  שניר, 
עונה לשאלות המטרידות הורים רבים ומסבירה על 
הסיבה לרגישות המיוחדת של התינוק וכן כיצד ניתן 

להקל עליו.

התינוק  עור  של  המוגברת  הרגישות  נובעת  ממה 
חדשים  לבגדים  אפילו  או  סביבתיים  לשינויים 

בשנתו הראשונה ? 
התינוק נולד כשהוא עטוף בשכבה שומנית הנקראת 
"ורניקס". הורניקס שומר על לחות העור של התינוק 
עם  הלידה,  לאחר  הרחם.  של  המימית  בסביבה 
הרחצה הראשונה של התינוק, הורניקס נשטף ועור 
התינוק נותר חשוף למזהמים מהסביבה, או לרכיבים 
חומציים כמו הפרשות הגוף ואף נוטה לאבד לחות. 
לעומת   40-60% בכ-  דק  התינוק  של  עורו  בנוסף, 
עור מבוגר, עובדה המקשה עליו להתמודד גם עם 
לחות,  טמפרטורה,  שינויי  כמו  חיצוניים  שינויים 
בסביבתו  המצויים  כימיקלים  או  לכלוך  הימצאות 

והעלולים לגרום עקב כך לגירוי בעור התינוק.

מה אנחנו כהורים יכולים לעשות כדי להגן על עורו 
של התינוק שלנו? 

לתינוק  מותאמת  סביבה  על  לשמור  מומלץ 
או  חימום  בחדר:  נעימה  טמפרטורה  על  ולהקפיד 
קירור האזור בהתאם ולא יתר על המידה כך שאינו 
כותנה  בד  כמו  נושמים  בגדים  העור,  את  מייבש 
יחסית,  קצרה  רחצה  על  הקפדה  לעונה,  המתאים 
של  ובתוספת  נעימה,  בטמפרטורה  שעה,  רבע  עד 
שמן אמבט כדוגמת "בלנאום בייבי" שמסייע בהגנה 
התינוק. שימוש בשמן אמבט מסייע  לעור  החיונית 
לאורך  החסרה  הטבעית  המעטפת  את  להעניק 
להימנע  מומלץ  התינוק.  לחיי  הראשונה  השנה 
העלולים  הראשונים  בחודשים  בסבונים  משימוש 
ניתן  בנוסף, במידת הצורך  עור התינוק.  לייבש את 
להשלים ולמרוח בסיום הרחצה בקרם לחות מתאים 

לתינוקות.   

מהו ההבדל בין שמן אמבט לסבון תינוקות רגיל? 
פני  האם השימוש בשמן אמבט לרחצה עדיף על 

שימוש בסבונים? 
כי שמני האמבט מבוססים על שמנים  לציין  חשוב 

צמחיים ולא על דטרגנטים, חומרי ניקוי אגרסיביים 
בחלק  למצוא  שניתן  כמו  מקציפים,  וחומרים 
של  הבולטים  היתרונות  אחד  בנוסף,  מהסבונים. 
שמני הרחצה כדוגמת "בלנאום בייבי" הוא שהשמן 
מותיר מעטפת הגנה נעימה על עור התינוק המגנה 
על הלחות הטבעית שלו עד לרחצה הבאה למחרת. 
אינו  לתינוקות,  המותאם  סבון  אפילו  שסבון,  מה 

עושה.

בשמן  רק  התינוק  ברחצת  להשתמש  ניתן  האם 
ולהימנע לגמרי משימוש בסבון?

בתינוקות  בסבונים  בשימוש  בכלל  צורך  אין  כן, 
ילדים  על  בחודשים הראשונים. אנחנו לא מדברים 

בפעולת  צורך  יש  להם  אשר  ומשחקים  שרצים 
הניקוי שעושה הסבון. בתינוקות יש חשיבות גדולה 
שאותה  המאסיבית  וההגנה  השימון  לפעולות  יותר 
וילדים  ובכל מקרה, לתינוקות  עושה שמן האמבט. 
האזורים  לניקוי  בסבון  להשתמש  ניתן  יותר  גדולים 
צריך  במים  הסבון  עם  השהייה  (משך  ההכרחיים 
בשמן  הרחצה  פעולת  את  ולסיים  מינימלי)  להיות 

אמבט לשם ההגנה ושימון העור. 
בעמידה  המתרחצים  לילדים  בשמן  השימוש  אופן 
היד מעט שמן  על  יש לשים  דומה לשימוש בסבון. 
ולייבש  קלות  לשטוף  הרטוב,  העור  גבי  על  למרוח 
את העור בטפיחות עדינות על מנת לא להסיר את 

שכבת ההגנה שהותיר השמן.

כשאנחנו  לב  לשים  ההורים,  עלינו,  רכיבים  לאילו 
בוחרים בשמן אמבט לתינוק שלנו? 

בחירת שמן האמבט נעשית בהתאם לסוג העור של 

מספיק  רגיל,  עור  עם  בתינוק  מדובר  אם  התינוק. 
"בלנאום  כדוגמת  רגיל  אמבט  בשמן  להשתמש 
ואינו מכיל  בייבי" המכיל 100% שמן ממקור צמחי 
חומרי צבע, חומרים משמרים, דטרגנטים שונים או 
הגנה.  שכבת  לעור  המעניק   SLS  , כגון  מקציפים 
במקרה  או  מתקלף  מאוד,  יבש  בעור  מדובר  אם 
של מחלת עור, מומלץ להשתמש בשמן טיפולי עם 
הזנה אינטנסיבית יותר כגון "בלנאום בייבי פורטה", 
מינרלי,  שמן  גם  הצמחיים  לשמנים  בנוסף  שמכיל 
יותר  ולחות אינטנסיביים  שהוא הרכיב שנותן הזנה 
כן,  כמו  אלו.  למקרים  המתאים  ופגום  יבש  לעור 
עדיף לבחור בשמן אמבט ותיק, אשר יש ניסיון של 

שנים בשימוש בו. ניתן להיוועץ ברופא הילדים, רופא 
העור או רוקח במידת הצורך.

כמה זמן בעצם מומלץ להשתמש בשמן אמבט? 
לפחות  חשובה  התינוק  של  העדין  עורו  על  ההגנה 
אמבט  בשמן  להשתמש  מומלץ  ולכן  שנה  גיל  עד 
ללא סבון או בשילוב עם סבון, לפי הצורך. גם לאחר 
להשתמש  להפסיק  למהר  לא  מומלץ  שנה  גיל 
בשמן, גם אם נראה שעור התינוק אינו יבש מאחר 
השימוש  חשובה.  היא  וההגנה  השימור  ופעולת 
בשמן האמבט מסייע למנוע את היובש וקילוף העור 
שעלולים להופיע בעור. לתינוקות הקטנטנים פשוט 
שהם  מכן  ולאחר  האמבט  למי  השמן  את  להוסיף 
בו  להשתמש  אפשר  האמבט  עם  ומסיימים  גדלים 
בסבון  לשימוש  דומה  באופן  במקלחת  ברחצה  גם 
את  לשמר  מנת  על  בטפיחות  ניגוב  על  ולהקפיד 

שכבת ההגנה.

הום פרייז 

טיפים

כיצד לצלוח את הקור?

חודש ינואר החלקי שחלף במדינתנו היה קר מהרגיל. אמנם 
איננו יכולים לבנות אנשי שלג מחוץ לבתים, ואף זכינו לכמה 
וחדר  נתפס  בלתי  באמת  היה  הקור  אבל  שמש,  של  שבתות 
לעצמות בניחוחות אירופאיות. ביגוד חם, סוודרים, ואף כובע 
וצעיף מחמם, חיוניים בכדי להגן על האוזניים והצוואר מפני 
הרוח, לשמור על חוף הגוף עם גרביים נעימים בתוך המגפיים. 
דברים שחייבים להתייחס  עוד הרבה  יש  הביגוד,  אבל מלבד 
אליהם בחורף. קבלו 5 טיפים מהמומחים של סולתם שיעזרו 

לכם לצלוח את החורף הקריר בצורה הטובה ביותר

בקבוק חם -  המיטה קרה. קפואה, קרח. אתם יוצאים ממקלחת 
וכיפית  כבר חמה  בשלב שהמיטה  להיות  חולמים  ורק  רותחת 
מחום הגוף שלכם. אך לא כך הוא הדבר. אם רק תקדישו כמה 
דקות, תחממו את הקומקום המושלם שבדיוק קניתם בזריזות 
ותמלאו את הבקבוק החם, ואז, תוכלו להכניס לכם אותו היישר 
יותר  אליה.  הכניסה  מרגע  חמה  ממיטה  ולהתפנק  למיטה, 
מושלם מזה? (עוד טיפ קטן – רק אם אתם ככה באמת מפונקים 

– מלאו שני בקבוקים).

הקומקום  את  חיממתם  כבר   - המושלם  התה  את  תכינו  איך 
המושלם שקניתם כדי לחזור לבית של סבתא שלכם. לא תכינו 
ממנו כוס תה חם, לחמם את הנפש והנשמה? כדי לשמור על 
חורף וחמים ונעים, תוסיפו לכם חתיכת ג'ינג'ר, כמה עלי נענע, 

כפית דבש, ואם אתם אוהבים – אפילו איזה מקל קינמון. 

ויטמין C – וכמה שיותר אני קוראת לו ויטמין קל להשגה, כיוון 
שעל  הוא  בו  גדול  הכי  והכיף  לגוף,  וחיוני  נחוץ  כך  כל  שהוא 
יפות מאוד של  ניתן לקבל רמות  ביום,  ידי אכילת שני תפוזים 
הוויטמין. ולא רק בתפוזים הוא קיים – גם בתותים, קיווי, פפאיה, 
תרד, אספרגוס, ברוקולי, תפוח אדמה ועוד רבים. היופי הוא עד 
כמה קל לסחוט בזריזות מיץ תפוז טרי וטבעי לפתוח בכיף את 

הבוקר הקריר 

ממצוננים  אחת  פעם  לפחות  היינו  כולנו,  לצער   – בצל  מיץ 
מצונן  להיות  הזה.  בחורף  גם  שנהיה  וכנראה  הקודם,  בחורף 
כלום  לעשות  אפשר  אי  בלילה,  לישון  קשה  קל.  לא  ממש  זה 
וגרדו  שניות  כמה  הקדישו  זה,  לצורך  אותנו.  משגעת  והנזלת 
מקל  ובאמצעות  הנותר,  המיץ  את  קחו  מהבכי)  (היזהרו  בצל 
המקל  את  הכניסו  שורף)  מאד  זה  (כי  זהירות  והרבה  אוזניים 

לנחיר ותראו את הפלא.

חמין או צ'ולנט – בינינו, זה לא באמת משנה אם אתם אשכנזים 
או מזרחים, כי בסופו של דבר הטעם של החמין של רובנו הוא 
משפחה  אף  כמעט  ומגוונים.  שונים  בגוונים  רק   – טעם  אותו 
בישראל לא עוברת חורף בלי שבת של תבשיל חמין טעים, עם 
בשר או עוף, גריסים או חיטה, וכמובן – שעועית, בטטה או תפוח 
אדמה. זה לא ממש משנה, מה שבטוח זה יחמם לכם את כל 
שתפתחו  פעם  בכל  מהסיר  שיעלה  והריח  הקיבה,  דרך  הגוף 

אותו יגרום לאווירה חמימה ונעימה בבית.

טעימה

כך תגני על עור תינוקך
עורם של תינוקות דק ורגיש יותר מעורם של מבוגרים, בעיקר בשנה הראשונה לחייהם • ממה נובעת הרגישות 

וכיצד ניתן לטפל בה? • הכל על רגישות עור התינוק וחשיבות שימוש בשמן אמבט בשנה הראשונה

רכיבים: 
•תפוח אדמה

•שמן
•מלח

•חמאה
•צ'ילי מתוק

•שומשום

אופן ההכנה:
1. חותכים קוביות של תפו"א בגודל אחיד של 1ס"מ על 1ס"מ ומניחים במגש

2. מתבלים במעט שמן ומלח ואופים בתנור על 180 מעלות לחצי שעה.  מוציאים...
3. במקביל ממיסים במחבת חצי חבילת חמאה על אש בינונית ומוסיפים כוס צ'ילי 

מתוק ומערבבים עד לקבלת מרקם אחיד
4. שופכים על התפו"א

5. מפזרים שומשום מעל ומגישים חם
לתבנית  בצל  וקוביות  וגמבה  קוביות  להוסיף  המנה, אפשר  את  להעשיר  כדי   .6

של התפו"א

נכנסנו למטבח של מסעדת ריקוטה וקיבלנו מתכון של השפית שלהם, חני כהן, של מנה שקיבלה ציון גבוה במיוחד.



משרד הפנים

 09.04.2019
ד' בניסן התשע"ט

לקראת הבחירות לכנסת ה-21 מפעיל 
משרד הפנים מרכז מידע בעניין פנקס 
הבוחרים. לרשותכם מגוון אמצעים כדי לברר 
האם פרטיכם מופיעים בפנקס הבוחרים נכון 

ליום הפנייה: 

מסירת מידע לציבור בדבר 
היכללות בפנקס הבוחרים

בחירות 
לכנסת ה-21

המועד הסופי שבו ייסגר פנקס הבוחרים הינו 14/2/2019. 
שינויי מען שיעודכנו ויאושרו בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה 

עד לתאריך זה ייכללו בפנקס הבוחרים.

ניתן לבצע שינוי מען באופן מקוון באתר האינטרנט של רשות 
www.piba.gov.il :האוכלוסין וההגירה

בטלפון: 1-800-222-290
מענה אנושי בימים א’-ה’ 8:30-22:00, יום ו’ 8:30-13:30

המענה יינתן בשפות: עברית, ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית.

050-8085500 :)sms(במסרון
לבדיקה יש לשלוח מספר זהות בעל 9 ספרות

)כולל ספרת ביקורת( ואת תאריך ההנפקה של תעודת הזהות

בפקס: 1-800-222-291

התקשרו בהקדם
054-7760921 

 הרישום ייערך במזכירות הת"ת
 רחוב ירושלים, צומת סירקין, פ"ת

 בימים א'- ה' בין השעות -9:30 13:00
 יום ו' בין השעות 9:30 - 12:00

יש להצטייד בתעודת זהות של שני ההורים כולל הספח.

מחפשים לבנכם חינוך תורני, 
חסידי  ואיכותי?

ב"ה

 
 

 

”

רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש
בנשיאות כ”ק אדמו”ר מליובאוויטש

רשת חינוך חב"ד בארץ ישראל

פתיחת הרישום
לכתה א'

הננו שמחים להודיע על

 תלמוד תורה חב"ד )ממ"ד( 
'צמח צדק' פתח תקווה

תלמוד תורה תורני חסידי ברוח חסידות חב"ד

יום 
לימודים 

ארוך

העירמכל רחבי הסעות 

וברכהוברכהוברכהוברכהוברכה  מזל מזל מזל מזל מזל

שוק ה-"יד שניה" בפריחה
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תשבץ

מבוךסודוקו

תפזורת - מצבי רוח ורגש

התשבץ 
והתפזורת 
באדיבות 
עוזי קייש

1. יובל,פלג מים.  "איל אחד עמד לפני ה___" (דניאל ח ג) 
(בכתיב מלא)

5. כל אחת מן השינים החדות בחלק הקדמי של הפה,שן 
חותכת.  "____ החיצונות" (בכורות ו ד)

(בלשון יחיד)(לא בלשון סמיכות) (בהיפוך אותיות)
7. אין,אפס.  "תלה ארץ על ____" (איוב כו ז)

9. בן יפת אחי יון ,שממנו יצא אחד הגדולים  שבעמים בימי 
קדם.  "ומגוג ו____ ויון"  (בראשית י ב) (בהיפוך אותיות)

10. קיצור המילים : פדיון הבן.
12. התנגדות,מרי,מחאה. "ותמרו לשון ___" (רש"י דברים א כו)
14. בן מות,חייב מיתה.  "____ הריגה" (ברכות סב: ) (בהיפוך 

אותיות)
16. פנים,תווך,קרב.  "מן ____ יגרשו" (איוב ל ה) (בהיפוך 

אותיות)
17. מפרשיות השבוע.

19. כנוי בתלמוד לתלמידי חכמים גדולים בתורה היודעים  
להתווכח  ולהתנצח במלחמתה של תורה.  "בעלי ____" 

(ברכות כז: )

1. פרי הצלף.  "הצלף מתעשר תמרות ו___ וקפרס" (מעשרות ד ו)
2. כנוי למדרגה שניה לטומאה ,טומאה פחותה בכוחה מן הטומאה 

העיקרית הנקראת "אב הטמאה"  "ב___ הטמאה" (טהרות א ה)
3. דוכן,מקום מוגבה למושב לשופטים,לנואם וכו'. "עושין לו ____" 

(סוטה ז ח)
4. קיצור המילים : לשון מקרא.

6. יבשה.  "וישם את הים ל___" (שמות יד כא)
8. הפרה,ביטול. "את שבא לכלל הקם בא לכלל ___" (נדרים י ז)

11. נדרס,נדרך,שרמסו אותו. (בלשון נקבה) (בהיפוך אותיות)
13. שאינו פנוי,נתון ברשותו של מישהו.

15. בגרות. "שהבעל מפר ב___ והאב אינו מפר ב___" (נדרים י ב)
18. שטח יבשה המוקף מים מכל עבריו. "ה____ אשר בים" (יחזקאל 

כו יח) (בלשון יחיד)

מאונך מאוזן

מתחו קו עם העיפרון מנקודה לנקודה לפי 
סדר המספרים. מה יצא?

מצאו את ההבדלים בין התמונות! טריוויה משפחתית

המילים נקראות בכל הכיוונים

ה
יז

גנ
ון 

ע
ט

ד 
מו

ע
ה

כתובת אתר התשבצים והתפזורות 
בנושאי יהדות של עוזי קייש חינם על 

טהרת הקדש-שונתה והיא:
 www.tashbetz.mysite.com

 , יגון, מפח נפש, דאגה, יראה, מר נפש, זלעפה  אימה, חרדה, לב נדכאים, בהלה, חרון, לנשברי לב, בושה, 
כעס, סר וזעף, זעם, מורא, ועצובת רוח, חיל, פחד, רוח נכאה, חלחלה, ודאבון נפש, שמחי לב, חמה, ונכה רוח

סנדהנאמאנתחמישראח
תחנגאריתדמעאירשיח

פשיאהלהבהזגתשגלרא

שישדישינחורהכנותג
פתרנמבגוהרשישניתא

נחתחוארימפחנפשגבד

נסישנתארשיעסנגאלא

ולהשבנודפאאלנתייא

בסנותחמחיענכזימרג

אנצתנרוליגזאדיהבא

דעיכנירחכררואנישא

ושאפתדאלתעאארגבנא

תהשיגונהשנסהיסתלד

תשובות:

להפסקהיוצאים 
מדור הילדים והנוער

תשבצים | סודוקו | שעשועונים ועוד

1. מלה נרדפת למלה "לקחת"
2. "לכבד את הבית" פירושו...

3. הוריק או הריק את הפח?                                                                                                          
4. פעם רצו לקרוא לו "שח-רחוק"

5. ארנונה היא...
6. המלה "דחפור" מורכבת מהמלים...

7. "שדה לבן" הוא...
8. "...קול", "... שחוק", "... מצווה"

9. איזה צד מתארת המלה "ימה"?
10. התנגד בתקיפות, "יצא..."

1. ליטול 2. לטאטא 3. הריק 4. טלפון 5. סוג מס 6. דחף-חפר 7. שדה תבואה או 
ירקות 8. בת  9. מערב 10. חוצץ
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ם
מילי

 10
 1,000,000

ם
אי

קור

 10 מילים  1,000,000 קוראים

03-6162228

03-6162228 מזל          וברכה

ם
סו

פר
ל

ח
בלו

03-6162228

פנטהאוזים ודירות גן

דירות 
למכירה

בני ברק

דופלקסים

לפרסום
03-6162228

 בהרב קוק/חברון, 
4 חד' גדולים, ק"ג עם 

מעלית, מושקעת ומעליה 
3 חד' גדולים עם גג גדול, 

חזית עם נוף פתוח, 3 
כ"א עם חניה 3,000,000 

ש"ח. בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ, הרב קוק 23 

ב"ב, 03-5797756, 
050-5308742)22-22(_____________________________________________

 מציאה בחברון באיזור 
שמידמן דירת 5 חד' ק"ג 
ומעליה 3 חד' עם סוכה 

ענקית סגורה. מושקעת, 
חזית, חניה צמודה, 

ומעלית, 3,025,000. 
בלעדי תיווך ש.מאירוביץ 
הר' קוק 23 03-5797756

050-5308742)25-25(_____________________________________________

 בטבריה/הר' קוק, 
דופלקס מחולק, בק"ב, 

3.5 חד', קומפלט ובק"ג 
3 חד', קומפלט. הדירות 

משופצות ומושכרות, 
מתאים גם לטאבו 

משותף. 2,500,000 ש"ח 
בלעדי לתיווך ש.מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב 
03-5797756

050-5308742)32-32(_____________________________________________

 מציאה, מיוחד באזור 
פנקס/אהרונסון, 3 חד', 

65 מ' + מעטפת של 65 
מ' + מרפסת של 10 מ', 
ק"א, 1,900,000 ש"ח. 

בלעדי תיווך ש.מאירוביץ, 
הרב קוק 23 ב"ב,

,03-5797756
050-5308742)07-07(_____________________________________________

 בשיכון ה', בלוי 
יצחק, דופלקס 5 חד', 

משופצים, ק"ב, ומעליה, 
דירת 3 חד' מושכרת, 

2,750,000, בלעדי תיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)36-36(_____________________________________________

 מיוחדת במימון באיזור 
בית הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 
2,500,000 ש"ח גמיש 
תיווך ש. מאירוביץ הרב 

קוק 23 ב"ב 03-5797756
050-5308742)42-42(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

4-4.5 חדרים

אלעד

3-3.5 חדרים

 בשפירא )שיכון ה'( 
4 חד' ק"ג ללא מעלית, 

ומעליה, עם מדריגות 
נפרדות, דירת 2 חד' + 

גג, חזית, מסודרת + 
חניה אפשרות לחלוקה 

2,500,000 ש"ח. בלעדי 
תיווך ש. מאירוביץ.

03-5797756
050-5308742)46-46(_____________________________________________

 בבן גוריון ליד מנחם, 
ק"ב 4 חד', משופץ, 

סלון גדול וחד' גדולים, 
חזית, מעלית, כולל חניה, 

2,000,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)49-49(_____________________________________________

 בקיבוץ גלויות 175 
מ"ר )במפלס אחד( קומה 

ד' עם מעלית מחולקים 
לדירת 6 חד' ויח"ד של 
40 מ"ר ובנוסף בקומת 
קרקע יח"ד של 35 מ"ר 

הכל משופץ. 4,000,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)48-48(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבארי, 
דירת 3 חד', ק"ב, גדולה 

ומשופצת, 80 מ"ר 
ומעליה 2 יח"ד משופצות 
ומושכרות ב- 5,500 ש"ח 
בחודש, 2,550,000 ש"ח 
גמיש. תיווך ש.מאירוביץ, 

הרב קוק 23 ב"ב, 
 ,03-5797756
050-5308742)15-15(_____________________________________________

באר שבע

י”ז-י”ט בשבט תשע”ט  
23-25/1/2019

4-4.5 חדרים

וילות ובתים
 בית ענק 450 מ"ר 

בשלושה מפלסים, בהר 
השלום. מסודר ומאוורר, 

נוף. 5,000,000 ש"ח 
גמיש, מיידי. תיווך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)41-41(_____________________________________________

 4 חדרים בעליון המבוקש, 
בפרויקט יוקרתי! יחידת הורים, 
מחסן, חנייה, מרפסות. לל"ת. 

052-5745602)51-06(_____________________________________________

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/ בן זכאי, דירת 5 
חד' ק"א, 3 כ"א, חזית, 

משופצת עם סוכה 
ענקית ובתוספת 2 יח"ד 

מרוהטות, המושכרות 
ב-5000 ש"ח. פינוי 

גמיש. 2,850,000 ש"ח. 
תיווך ש. מאירוביץ

03-5797756
050-5308742)52-52(__________________________________________________________________________________________ +5 חדרים

3-3.5 חדרים

 בבר אילן 8 בנין מהודר 4 
חד' + מ. גדולות + גג צמוד 

+ חניה, 3 כ"א 054-3183117
_____________________________________________)1-4ל(050-7733982

 בבעל התניא 5 חד' ק"א 
מעלית+ 2 מרפסות שמורה 

מאוד, מחסן וחניה בטאבו 
לל"ת 2,530,000 ש"ח. 

_____________________________________________)1-4ל(054-9466802

 ביהודה הנשיא ר"ג 4 
חד' 100 מ"ר קומה ראשונה, 

משופצת + חניה 3 כ"א 
_____________________________________________)1-4ל(050-7503129

 בהרצוג, ק"ג ואחרונה, 
גג בטון, 3 חד' משופצים 

+ יחידה להשכרה + 
אופציה לבניה על הגג 

1,950,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

הוזלת משכנתא קיימתאופקים

1599-560-580
בשיתוף כל הבנקים

משכנתאות 
ומימון

¯È˘È ˙È·
ÌÈÒÈÙÓ¢

Ú·

 ˙Â‡˙Î˘ÓÂ ˙Â‡ÂÂÏ‰

לרכישת דירה ולכל מטרה

 ברי"ף כ-120 מ"ר 4.5 
חדרים + גג בטאבו מוארת 
כיווני אויר, נוף לתל אביב, 

בנין בוטיק 4 דיירים אופציה 
ממשית להרחבה בבית ובגג. 

052-9551551)2-5(_____________________________________________

 דירת 3 חד' מדהימה באזור 
מרכזי 3 כ"א מרפסת מהסלון 

עם נוף למערב + אופציה 
ממוזגת ומסורגת. 

050-4166603)2-5(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 3 
מתוך 4 ל-2 יחידות מושכרות 

ב-3,800 ש"ח נטו במחיר 
מציאה משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)04-04(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 2 
מתוך 4 קרובה לאוניברסיטה 
מושכרות 4,000 ש"ח במחיר 
מציאה, משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)04-04(_____________________________________________

 דירה מחולקת קומה 4 
מתוך 4 משופצות ויפות באזור 
מעורב מושכרות 4,000 ש"ח. 

משה אלוש אבני דרך
054-3255667)04-04(_____________________________________________

 מציאה! משמעותית זול 
ממחיר השוק. 4 חד' 96 מ"ר 

מסודרת, מאווררת. 
_____________________________________________)2-5ל(050-4137622

 דירת 3 חדרים קומה 3 
מתוך 4 מעולה לחלוקה 76 

מ"ר שכונה ה' המבוקשת 
במחיר מציאה. משה אלוש 

_____________________________________________)04-04(אבני דרך 054-3255667

 דירת 3 חד' 78 מטר 
שכונה ה' מעולה לחלוקה 

במחיר קומה 4 מתוך 4 במחיר 
מציאה. משה אלוש אבני דרך 

054-3255667)04-04(_____________________________________________

בית שמש
 בבר אילן מול הקריה 

החרדית 3 חד' מצב מצוין, 
מרפסת סוכה אופציה 

לתוספת בניה עוד 2 חד' 
1,250,000 ש"ח. תיווך יעקב. 

054-4901948)04-04(_____________________________________________

 בלעדי!! ברחוב 
רמב"ם קרוב למיימון, 

דופלקס, 2 דירות של 2 
חד' + יחידה של חדר 
בקומה ג' המושכרות 
7,500 ש"ח ומעליהם 
דירת 4 חד' מושקעת 

ומשופצת. בלעדי תיווך 
ש. באירוביץ 3,500,000 

ש"ח. 03-5797756
050-5308742)2-2(_____________________________________________

 דירות ובתי קרקע 
להשקעה ולמגורים החל 

מ-500,000 ש"ח.
_____________________________________________)04-04(054-9715858 ניצן אוחנה

 בגיבורי ישראל המתחרד 
בית קרקע 4 חד' משופץ כולל 
הכנה לקומה ב', רק 980,000 

ש"ח. 054-9715858 ניצן 
_____________________________________________)04-04(אוחנה.

 בהזדמנות בשיכון 
ה' בברויאר בנין של 2 
דיירים 3 כ"א, 7 חד', 
ב-2 מפלסים, גדולה 

ומסודרת + סוכה גדולה, 
3,500,000 ש"ח בלעדי. 

תיווך ש. מאירוביץ 
03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

 לחטוף! בתאנה, משופצת  
5.5 חד', 150 מ"ר ניתנת 

לחלוקה כ-7,000 ש"ח לחודש. 
1,890,000 ש"ח.

_____________________________________________)3-7ל(054-2021489

+5 חדרים

 דירה מחולקת קומה 1 
מתוך 3 מיקום מרכזי 2 יחידות 

מפוארות מושכרות 5,400 
ש"ח במחיר מציאה משה 

_____________________________________________)04-04(אלוש אבני דרך 054-3255667

 באזור מתחרד, 5 חד', 
ק"ב מתוך 3, בנין משופץ, 

אבן ירושלמית, אופציה ליחידה 
נוספת, תיווך "מרכז מידע" 

052-2604463)04-04(_____________________________________________

+5 חדרים

3-3.5 חדרים
 באזור מתחרד, 3 חד', 
ק"ב מתוך 3, מיקום מצוין, 

אופציה להרחבה והמשך 
שכירות. תיווך -"מרכז מידע" 

052-2604463)04-04(_____________________________________________

 הזדמנות!! ביהודה 
הנשיא/בן זכאי, דירת 5 
חד' ק"א, 3 כ"א, חזית, 

משופצת עם סוכה 
ענקית ובתוספת 2 יח"ד 

מרוהטות, המושכרות 
ב-5000 ש"ח. פינוי 

גמיש. 2,850,000 תיווך 
ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 מיוחדת במימון באיזור 
בי"הכנסת הגדול, 6 חד' 

ק"א חזית עם מעלית, 
משופצת ברמה גבוהה 

עם אפש' ליחידה 
2,500,000 גמיש תיווך 

ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 בשיכון ה' ברחוב 
שפירא 4 חד' גדולים 
ומשופצים, קומה ג' 

ללא מעלית עם חניה 
1,650,000 ש"ח בטאבו 

משותף. תיווך ש. 
מאירוביץ 03-5797756 

050-5308742)3-3(_____________________________________________

 בהלוחמים קרוב 
לרמב"ם, בבנין חדיש, 

4 חד' משופצים מחדש 
עם נוף, ק"ג עם מעלית, 
2,350,000 ש"ח, גמיש. 

ש.מאירוביץ, הר' קוק 
23, ב"ב, 03-5797756, 

050-5308742)17-17(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף נכסים" 
באבן גבירול, דירת גן 5 חד' 

מושקעת ביותר + אופ' ליח"ד 
2,100,000 ש"ח גמיש. 

054-9422194)4-4(_____________________________________________

 בבלעדיות "שחף 
נכסים" מציאה!! 3 חדרים 

גדולים במיוחד, בניין קטן רק 
1,275,000 ש"ח. 

052-5752500)4-4(_____________________________________________

 "בבלעדיות שחף 
נכסים" בחסידי ליטאי, 3 חד', 
שמורה ומטופחת, בניין קטן 

1,320,000 ש"ח. 
054-9422194)4-4(_____________________________________________

 3.5 חד' מיקום מרכזי 
מטבח חדש מרפסת 

גדולה 2 שירותים, מחסן.
050-5276450)4-9(_____________________________________________

 בדרך מצדה, מחולקת 
ל-3 יח"ד, 96 מ"ר, משופצת 
ומרוהטת, מושכרת ב-5,600 

ש"ח. 760,000 ש"ח. אור 
_____________________________________________)4-4(לנכס 050-950075

 בשכונה י"א, מחולקת 
מדהים, כולל ריהוט מושכרת 
ב-6,300 ש"ח ק"א 950,000 

_____________________________________________)4-4(ש"ח. אור לנכס 050-9500075

 הינך מוזמן לסיור 
משקיעי נדל"ן בעיר ב"ש, החל 

מ-400,000 ש"ח. באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן, 

058-4645193)4-4(_____________________________________________

 5.5% תשואה - מגוון 
דירות להשקעה בעיר ב"ש, 
החל מ-400,000 ש"ח באר 
שבע 360 - ליווי השקעות 

_____________________________________________)4-4(נדל"ן, 058-4645193

 ברחוב איילה, במיקום 
מבוקש ואיכותי, 4 חד' 

משופצת, מושכרת ב-2,500 
ש"ח. 680,000 ש"ח. אור 

_____________________________________________)4-4(לנכס 050-9500075

4-4.5 חדרים
 בלעדי ברמב"ש ב' 

ברחוב ריב"ז 4 חד' 103 
מ"ר גדולה ומטופחת 

חזית + סוכה + מחסן 
ק"א מוארת נוף מדהים 

1,440,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)4-4(_____________________________________________

 בפנקס דירה ענקית + 
אופציית בניה בגג, מעלית 

2,250,000 ש"ח. תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)4-4(_____________________________________________

 ההזמנות שלך, ליצר 
הכנסה פסיבית מכובדת 

מתיווך! בבקלות - 
ובמהירות! לפרטים: 

"אביחי-מתווכים"
03-5701010)4-4(_____________________________________________

 מציאה באזור שלשת 
השעות דירת 4 חד' 100 מטר 

+ יחידה דיור 30 מטר + קומה 
2 משופצת חדשה 1,890,000 

ש"ח גמיש. פנחס נכסים 
_____________________________________________)4-4(ובבלעדיות 055-6789653

 מציאה בנורק 3 חד' + 
יחידת דיור קומה 4  + אופציה 

בגג בטון משופצות ברמה 
1,650,000 ש"ח גמיש. פנחס 

נכסים ובבלעדיות
055-6789653)4-4(_____________________________________________

 בבית יוסף 2 יח"ד בטאבו 
משותף מושכרות ב-2,200 
ש"ח 390,000 ש"ח גמיש. 
_____________________________________________)4-4(בנדלן הקריה 050-3000121

 בפרדס-כץ מבחר יחידות 
בטאבו משותף החל מ 

520,000 נדלן הקריה
050-3000121)4-4(_____________________________________________

 בלעדי! בסוקולוב 95 מ"ר 
ק"ק מוגבהת + חצר גדולה 

ניתנת לחלוקה עד 5 חד' ובניה 
לפי דרישת הקונה 2,00,000 

ש"ח גמיש. א. פנחסי
03-5799308)4-4(_____________________________________________

 בנייה חדשה! בבית יוסף 
דירות 3/4 חד' יפות תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000

052-3344721)4-4(_____________________________________________

 מציאה! באיזור ויז'ניץ 
4 חד' + יחידה, גג מוצמד 

בטאבו 2,500,000 תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)4-4(_____________________________________________

 בשבזי פנטהאוז מפואר, 
בניין חדש 2,220,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)4-4(_____________________________________________

 בבית יוסף פנטהאוז 
בבניין חדש 2,400,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)4-4(_____________________________________________

 בבניה ברח' כהנמן-הר 
סיני + ליווי בנקרי! פנטהאויזם 

החל מ-1,570,000 תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)4-4(_____________________________________________

 בגורדון 9, בית 
פתוח!!! למבקרים ביום 
ו' כ"ו שבט )1.2.19( בין 
10:00-11:00 לל"ת!!! 
דירת גן, 4 חד', 90 מ"ר 
+ חצר-מקורה + מחסן 

+ סוכה + יחידת הורים. 
"מקסימום נדלן"

052-2452820)4-4(_____________________________________________

 בלעדי בדוב הוז 
דירת-גג 4.5 חד' 200 

מ"ר מפוארת מושקעת 
ק"ג חזית גג ענק פתוח 
עם יחידת דיור 50 מ"ר 
מושכרת ב-3,500 ש"ח 

+ חניה 2,580,000 ש"ח 
גמיש. סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)4-4(_____________________________________________

 במנחם בגין 70 מטר 
דירת גן חלומית + סוכה + 

אופיה + מחסן מתאים לנכה. 
1,400,000 ש"ח.  פנחס 

נכסים ובבלעדיות
055-6789653)4-4(_____________________________________________

 באזור רמבם פנטהאוז 
בבניין חדש 6 חד' 300 מ"ר 50 
מ"ר כל קומה + יח"ד בקומה 
למטה + מ. שמש גדולה בגג 

בנוי 40 מ"ר ק"6 + מעלית 
+ חניה יש מדרגות מחדר 

מדרגות לגג חזית נוף פתוח 
3,200,000 ש"ח גמיש. א. 

_____________________________________________)4-4(פנחסי 03-5799308

 בבעלזא דופלקס מפואר 
ב-160 ק"ב. מחולקת ל-2 

דירות 2,735,000 נדלן הקריה 
050-3000121)4-4(_____________________________________________

 באזור טרפון דופלקס 4 
חד' }3+1{ + מרפסת גדולה 
ניתן לבנות חדר נוסף בגג ק"ד 

+ מעלית + חניה משופצת 
2,100,000 ש"ח. א. פנחסי 

03-5799308)4-4(_____________________________________________

 ברח' ניסנבוים השקט 
דופלקס משופץ בק"ג 

וק"ד עם מעלית כ-135 
מ' 3 כ"א + דירת 2 

חד' עם כניסה נפרדת 
שמושכרת ב-3,100 

ש"ח. + חניה גדולה, 
3,000,000 ש"ח 

גמיש. בלעדי. תיווך ש. 
מאירוביץ הרב קוק 23 

ב"ב 03-5797756
050-5308742)4-4(_____________________________________________

 בויז'ניץ 6 חד' + יחידה, 
משופצת ויפה, 4 כ"א 
3,150,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)4-4(_____________________________________________

 בשיכון ה' 5 חד' 
כ-110 מ"ר + יח"ד 4 כ- 65 

מ"ר קומה ב' מ. מהיסוד 
2,500,000 "תיוך-משגב-לדיור" 

052-5222690)4-4(_____________________________________________

 בחברון כ-5 חד' נדירה 130 
מ"ר 4 כ"א, משופצת, סוכה + 

_____________________________________________)4-7ל(אופציה 052-7633888 לל"ת

 ביהודה הנשיא/בן 
זכאי - 115 מ"ר 5 חד' 

+ סוכה גדולה ק"א 
חזית. 3 כ"א + 50 מ"ר 
בקומת כניסה 2 יחידות 
דיור - חדשות ומרוהטות 
מושכרות ב-5000 ש"ח  
לחודש מיידי 2,850,000 

ש"ח גמיש. סלומון-
נכסים-והשקעות"

052-7652801)4-4(_____________________________________________

 באזור העירייה 5 חד' 
130 מ"ר משופצת מושקעת 

+ מ. שמש/ סוכה גדולה ק"א 
חזית 3 כ"א 2,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4(א. פנחסי 03-5799308

 בשכונת אור החיים 6 
חד' 160 מ"ר מחולקת ל-4 + 

2 יחידות מושכרות ב-6,000 
ש"ח. ק"א + מרפסת, מעלית 
+ חניה משופצת כחדשה א. 

_____________________________________________)4-4(פנחסי 03-5799308

 בהזדמנות ביהודה הלוי 
נוף מדהים 5 חד' 130 מ"ר 

קומה נוחה + אופציה גדולה 
2,150,000 תיווך אנג'ן

02-80-000-80)4-4(_____________________________________________

 6 חד' דירת גן מושקעת 
160 מ"ר בנוי + 70 מטר חצר 

בשיכון ג' תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)4-4(054-4980159 דורון

 בר' עקיבא 4 חד' ענקית, 
3 מרפסות, סוכה גדולה, חניה 

_____________________________________________)3-6ל(בטאבו. 050-7708276

 בבר אילן 8 חד' ק"א 100 
מ"ר חדשה! 3 כ"א, כולל חניה 

2,350,000 ש"ח. 
_____________________________________________)4-7ל(050-4474551

 הזדמנות בשטרסר  
כ-4 חד' 95 מ"ר ק"א 

מעלית 3 כ"א משופצת 
אופציה 1,900,000 מ. 

_____________________________________________)4-4(כהן נכסים 052-7684074

 ירד המחיר!! בבניימין 
אברהם 4.5 חד' ק"א חזית 
כ-80 מ"ר 1,390,000 נדלן 

_____________________________________________)4-4(הקריה 050-3000121

 בחלוצים ק"א כ-4 חד' 70 
מ"ר מרפצת משופצת מהיסוד 

1,370,000 נדלן הקריה
050-3000121)4-4(_____________________________________________

 באזור העירייה רח' שקט 
4 חד' 95 מ"ר ק"א + מעלית 

+ חניה + סוכה משופצת 
מהיסוד 1,920,000 גמיש. א. 

_____________________________________________)4-4(פנחסי 03-5799308

 באזור העירייה 4 חד' 100 
מ"ר משופצת כחדשה ק"ג א. 
בגג כולל היתרים של 58 מ"ר 
+ היתר למעלית ניתן לעשות 
יחידות חזית 2,290,000 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4(א. פנחסי 03-5799308

 בלעדי! באזור העירייה 4.5 
חד' גדולה 110 מ"ר ק"ג א. 
בגג חזית משופצת כחדשה 

2,000,000 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4(א. פנחסי 03-5799308

 בבנייה ברח' כהנמן - הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 
4 חד' ענקיות 1,850,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
052-3344721)4-4(_____________________________________________

 בשבזי 4 חד' מפוארת, 
בניין חדש 1,750,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)4-4(_____________________________________________

 במציאה שלא תחזור 
בדב גרונר דופלקס 100 מטר 
קומה 3 + מעלית + מחסן 

1,500,000 פנחס נכסים 
_____________________________________________)4-4(ובבלעדיות 055-6789653



2 מזל          וברכה03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון: 

 מזל          וברכה
הלוח הארצי

03-6162228 לוח מזל וברכה

דירות למכירה  דירות להשכרה  דרושים עוזרות 
ומטפלות  קייט ונופש

  מכוניות למכירה  נותני שירות בתחומים שונים
  מכירת פריט יד שניה מ- 500 ש"ח ומעלה 

 יד שניה - תקשורת, מ- 250 ש"ח ומעלה
מחירים לפרסום בלוח

מודעת מילים רגילה עד 10 מילים 
2 פרסומים - 129 ש"ח | 4 פרסומים - 192 ש"ח

8 פרסומים - 319 ש"ח | 12 פרסומים - 424 ש"ח 
מודעות מילים מודגשות עד 10 מילים

2 פרסומים - 173 ש"ח | 4 פרסומים - 256 ש"ח 
8 פרסומים - 424 ש"ח | 12 פרסומים - 579 ש"ח
ניתן להדגיש ברקע צהוב את מודעות המילים 

בתוספת 25% למחיר
המחירים כוללים מע"מ התשלום בכרטיס אשראי

לא ניתן להקפיא, להחליף ולשנות מודעה
מודעות בתשלום מתקבלות מידי שבוע עד יום ב' 

בשעה 14:00 בצהרים. לפרסום שלא בכרטיס אשראי 
יש לשלוח צ'ק לפקודת 'קו עיתונות דתית' בצירוף 
נוסח המודעה לכתובת: ת.ד. 2106 ב"ב ת.ד. 51108

luach@kav-itonut.co.il :כתובת הדוא"ל
מספר הפקס: 03-6162229

luach@kav-itonut.co.il - כתובת הדוא"ל

הפרסום על 

בסיס מקום 

פנוי בלבד!

1. ניתן לפרסם עד 10 מילים בלבד (כולל מספרי טלפון).
2. מודעות יתקבלו עד יום ה' ב-12:00 בצהריים בלבד, 

לפרסום בשבוע שאחרי
3. יש להגדיר בראש הפקס את המדור המבוקש ואת תת 

המדור באם יש.
לדוגמא: מדור: יד שניה מוכרים, תת מדור: מוצרי חשמל

4. לא יפורסם פקס שאינו ברור, שלא מופיעה בו קידומת 
למספר הטלפון, שמכיל יותר מ- 10 מילים ושלא מצויינים 

בו שם השולח וכתובתו.
5. מודעה שתישלח פעמיים (גם בנוסחים שונים) לא 

תפורסם כלל!
6. שולח הפקס מתבקש לציין את שמו וכתובתו מתחת 

למודעה.
7. מודעה ניתן לבטל רק דרך הפקס (עד יום ה'):

 יש לציין בהדגשה: מודעה לביטול, מדור ונוסח המודעה 
כפי שפורסמה + תאריך הופעתה.

8. מדורים בהם ניתן לפרסם ללא תשלום:
ביקוש דירות

 יש שניה - קונים
 יד שניה - מוכרים עד 500 ש"ח (חובה לציין מחיר)
 יד שניה תקשורת עד 250 ש"ח (חובה לציין מחיר)

 ביקוש עבודה - לשכירים בלבד!
 השבת אבידה ומציאה

קבלת מודעות והערות ללוח המוכר חינם
 אך ורק בפקס 03-6162229

כיצד מפרסמים חינם? מודעות בתשלום

2-2.5 חדרים

 בגילה א' החרדית!!!                         
מאות אברכים! למכירה/ 

השכרה 2-3-4 חד'+ 
תב"ע להרחבה!!! 
מבצע! ק.יובל, ק. 

מנחם ועיר גנים! הנחות 
לאברכים! שמאות 

לדירות! דרושות דירות 
לצרפתים. "הולילנד 
_____________________________________________)50-23/19(נכסים" 02-6763740

1-1.5 חדרים
 בבית ישראל בהשילוח 

דירת חדר 17 מ"ר בטאבו 
יח' נפרדת 600,000 ש"ח לא 

_____________________________________________)27-26/19(גמיש תיווך: 052-2585889

פתח תקווה

וילות ובתים

טבריה

4-4.5 חדרים

+5 חדרים

 במרכז הקריה החרדית 
דירה נהדרת 147 מ"ר נוף 

פנורמי לכנרת, פארק משחקים 
מתחת לבית, 2 שכנים בקומה, 

חניה+מחסן. לל"ת 795,000 
_____________________________________________)45-4/19(ש"ח. 052-7103979

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים

לפרסום
03-6162228

 בקרית משה 4 חד', 3 
כיווני אוויר ק"ב אמבטיה ו-2 
שירותים מרפסת סוכה 10 

מטר. 2,300,000 ש"ח.
052-8921092)47-06(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

4-4.5 חדרים

 בק. צאנז 3 חד' 85 מ"ר 
פינתי, מול אהבת תורה 3 

כיוונים + טאבו בגג והרחבת 
מרפסות. 3,500,000 ש"ח. 

_____________________________________________)49-8/19(לל"ת 053-3166586

 בקרית שמואל מציאה! 
קרקע 126 מ"ר + גינה 100 

מ"ר טאבו + מ.סוכה 40 מ"ר 
820,000 ש"ח. תיווך הצבי

053-3147717 04-6716666)04-04(_____________________________________________

 בקרית שמואל בקומה 
א' 160 מ"ר + 160 מ"ר גג 
+ אופציה לדירה נוספת על 
הגג + נוף 870,000 ש"ח. 

תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)04-04(_____________________________________________

 באחד העם היוקרתי 70 
מ"ר +  מעלית + 2 מרפסות 

סוכה + נוף, קו 1 לים + 
אופציה לבניה ניתנת לשכירות 

יומית 700 ש"ח ולחודשית 
2,200 ש"ח. 520,000 ש"ח. 

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)04-04(_____________________________________________

 בקרית שמואל 92 מ"ר 
בקומה ב' + מעלית משופצת 

ויפה 700,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)04-04(הצבי. 053-3147717

 דירת 120 מ"ר משופצת 
כחדשה + תוספת ענקית 

מאושרת לבניה + יח' דיור 45 
מ"ר + חצר 1,300,000 בלבד. 

תיווך הצבי. 04-6716666
053-3147717)04-04(_____________________________________________

 במרכז העיר סטודיו 
30 מ"ר + מעלית, מושכרת 

ב-1,500 ש"ח ניתן לקבל 
משכנתא 260,000 ש"ח. תיווך 

הצבי. 04-6716666
053-3147717)04-04(_____________________________________________

 דירת נופש על הים 54 
מ"ר משופצת ומרוהטת + 

מעליות + נוף פנורמי + בית 
כנסת בבניין 380,000 ש"ח. 

תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)04-04(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת גן 
70 מ"ר + גינה 100 מ"ר טאבו 

כ. פרטית 650,000 ש"ח. 
תיווך הצבי 04-6716666

053-3147717)04-04(_____________________________________________

 בקרית שמואל דירת גן 
נדירה 120 מ"ר + מרפסת 

62 מ"ר + חניה ומחסן הכל 
טאבו 1,100,000 ש"ח לל"ת. 

מושכרת ב-4,000 ש"ח ל-3 
_____________________________________________)04-04(שנים 053-3147717

פנטהאוזים ודירות גן

 בברנר מציאה!! 4 חדרים 
90 מ"ר + נוף פנורמי לכנרת 

משופצת וגדולה 400,000 
ש"ח. תיווך הצבי.

053-3147717  04-6716666)04-04(_____________________________________________

 בקרית שמואל 4 חדרים 
120 מ"ר +מ. סוכה 40 מ"ר 

משופצת + נוף 850,000 
ש"ח. תיווך הצבי.

053-3147717 04-6716666)04-04(_____________________________________________

 בבר כוכבא! דירת 130 
מ"ר 5 חדרים + נוף פנורמי 

לכינרת, ענקית + מחסן 
580,000 ש"ח. תיווך הצבי. 

053-3147717  04-6716666)04-04(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 ברבי עקיבא בקומה א' 
3.5 חדרים 14 מ"ר + שוכר 
ב- 1,650 ש"ח לטווח ארוך 
מצויינת להשקעה 480,000 

ש"ח. תיווך הצבי
053-3147717 04-6716666)04-04(_____________________________________________

 ברמות ג': קוטג' 5.5 
חד' )152 מ"ר נטו( משופץ 
+ גינה 72 מ"ר, נוף מדהים. 

בזרחי. 3,650,000 ש"ח. תיווך 
_____________________________________________)03-03(כוכבים: 02-5713375

 ברמות-זרחי: וילה 8 חד' 
)201 מ"ר נטו( + גינה )200 
מ"ר( + יחידה + חלל , נוף 

גישה נוחה 4,490,000 ש"ח! 
_____________________________________________)03-03תיווך כוכבים: 02-5713375

 ברמת שלמה 4 חד' 
ק"א, גישה לנכים, רציניים 

למכור, מושקעת לל"ת. 
_____________________________________________)01-04ל(058-3282450/1

 ברמות ב': 4 חד' 
+ מרפסת 30 מ"ר + 

ת.ב.ע. 35 מ"ר, נוף, ק"א, 
1,820,000 ש"ח. )מיידי 

גמיש( תיווך כוכבים:
02-5713375)03-03(_____________________________________________

ירוחם

 באליעזר 2.5 חד' ק"ב 
ואחרונה, עורפית עם 

אישורי הרחבה של 10 
מ"ר בצד ובניה על הגג 

50 מ"ר, 1,450,000 ש"ח 
גמיש. תיווך ש. מאירוביץ 

03-5797756
050-5308742)50-50(_____________________________________________

י”ז-י”ט בשבט תשע”ט  23-25/1/2019

מגדל העמק

 דירת 120 מ"ר + אופציה 
ליח' דור, מסודרת ויפה מצוינת 

להשקעה, 750,000 ש"ח. 
"תיווך הצבי" 04-6716666

053-3147717)04-04(_____________________________________________

+5 חדרים
 קרקע 170 מ"ר, 6 חד' 

)בטאבו רשומה 2 דירות( 
גדולה ומרווחת + אופציה 

ליחידת דיור במציאה!! 
850,000 ש"ח. -"תיווך הצבי" 

053-3147717 04-6716666)04-04(_____________________________________________

 בנוף פוריה חדשה 
מהקבלן 3 חדרים 80 מ"ר 
מוכנה למגורים + אופציה 

לבניה 830,000 ש"ח. תיווך 
הצבי 04-6716666

053-3147717)04-04(_____________________________________________

 בהשומר באיזור אשל 
אברהם 3 חד', 70 מ"ר 

מרווחים ומשופצים ק"ב 
חזית, 3 כ"א, עם היתרים 
לעוד 28 מ"ר 1,840,000 
ש"ח גמיש בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ 03-5797756
050-5308742)44-44(_____________________________________________

 3.5 חד' גדולים 
בויינברג, עולים 4 

מדרגות, מתאימה 
למבוגרים וגם לנכה, 

משופצת כחדשה, 
1,900,000 ש"ח. תיווך 
ש. מאירוביץ, הרב קוק 

,03-5797756 ,23
050-5308742)41-41(_____________________________________________

 בפנקס ק"א 3 חד' 
משופצים, 70 מ"ר עם 

אופציה להרחבה של 30 
מ"ר. 1,630,000 ש"ח. 

תיווך ש. מאירוביץ
03-5797756

050-5308742)52-52(_____________________________________________

 בנוף כנרת פוריה דירת גן 
4 חד' ענקית חדשה מהקבלן 

1,250,000 איכלוס מיידי. 
052-7167071)1-8(_____________________________________________  בבירינבוים 3 חד' ק"ב 

ואחרונה + אופ' 30 מ"ר 
להרחבה + אופ' לבניה 

על הגג 50 מ"ר, עם 
היתרי בניה 1,550,000 

בלעדי תייוך ש. 
מאירוביץ. 03-5797756

050-5308742)50-50(_____________________________________________

 זבוטינסקי כניסה מהרב 
ש"ך 58 מ"ר משופצת + 30 

מ"ר עמודים 1,460,000 ש"ח. 
_____________________________________________)2-5ל(054-8423950

 בלעדי מציאה 3 חד' 
בטאבו משופצת ק"ד ממוזגת 

+ סוכה גג בטון, בנין חרדי 
1,300,000 ש"ח. תיוך 

_____________________________________________)2-5(אלטרנטיב 054-5500263

 בישמח משה 4 חד' 
100 מ"ר + 100 מ"ר 

גינה, מושקעת, באזור דתי, 
2,550,000 ש"ח.

_____________________________________________)2-5ל(050-7970050

גני תקווה

 בית קרקע בנוי 60  מטר 
עם שטח של 300 מ"ר גינה 
באזור החרדי במחיר מציאה. 

משה אלוש אבני דרך
054-3255667)04-04(_____________________________________________

+5 חדרים
 ברמות ג': 5 חד' 

משופצת )100 מ"ר נטו( 
+ מרפסת סוכה, נוף! 

ע"י ביהכ"נ זכרון אברהם, 
2,090,000 ש"ח. תיווך 

_____________________________________________)03-03(כוכבים: 02-5713375

 באליעזר 2.5 חד' 
ק"ב ואחרונה, עורפית 
עם אישורי הרחבה של 
10 מ"ר בצד ובניה על 

הגג 50 מ"ר, 1,450,000 
תיווך ש. מאירוביץ

03-5797756)3-3(_____________________________________________

חדרה

 בבן זכאי/בעלז, דירה 
מחולקת ל- 2 דירות, 
האחת 2 חד' והשניה 

1.5 חד' 1,450,000 
ש"ח גמיש. בלעדי תיווך 

ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בפרל, 4 חד' יפיפייה 
ומעוצבת ק"א, 3 כ"א 

מ. סוכה, להכנס ולגור! 
ק"א, 1,890,000 ללא 

_____________________________________________)50-7/19(תיוך 054-2094357

 בזכרון מאיר ברח' 
הירש 3.5 חד' עם 

מטבח וסוכה ענקיים 
ומשופצים, ק"ב חזית + 

אופ' להרחבה 2,200,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23, ב"ב,
03-5797756

050-5308742)52-52(_____________________________________________

3-3.5 חדרים

 בקרית הישיבה 4 חד', 
משופצת, מרווחת ממוזגת 

בתהליך פינוי בינוי, מחיר 
_____________________________________________)3-6ל(מציאה! 052-7117849

ירושלים

 ברמת שלמה כ. פרטית 
5 חד' + נוף + חצר 120 מ"ר 
+ אופציות לל"ת 2,550,000 

_____________________________________________)3-6(ש"ח. 050-4644211

 בגני הדר דירת 4 חד' 
משופצת מהיסוד, מרפסת 

סוכה מחסן גדול חנייה 
_____________________________________________)3-6(פרטית. 052-7612512

 בישעיהו המשורר 4 חד' 
יפיפיה משודרגת, קומה גבוהה 

נוף מדהים + חניה ומעלית. 
054-3476223)3-6(_____________________________________________

ניהול והחזקת דירות 
נסיון רב  

מחירים נוחים

בבעלותך דירה
להשקעה בצפון?

חזקי 050-4149644

 באליהו הנביא 4 חד' 95 
מ"ר ק"ב ואחרונה אופציה 

2,000,000 בלעדי תיווך 
_____________________________________________)4-4(עוצמה 052-7113508

 4.5 חד' משופץ ברמה 
גבוה קומה ב' חזית באפשטיין 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)4-4(054-4980159 דורון

 בבן זכאי 4.5 חד' + 
אופציה ענקית בגג ובצד 
2,650,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)4-4(_____________________________________________

 באהרונסון מרווחת 
ויפיפיה + אופציה ממשית 
בגג 2,280,000 ש"ח. תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)4-4(_____________________________________________

 בשיכון ה' 4 חד' + 
חלל בנוי להרחבה, מעלית, 

2,100,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)4-4(_____________________________________________

 בבית יוסף 3 חד' + 
יחידה בבניין חדש, תשואה 

גבוהה 2,200,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)4-4(_____________________________________________

 בבניין יוקרתי ברמת 
אהרון דירת 4 חד' אחרונה 

2,150,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)4-4(_____________________________________________

 בשיכון ג' בבניין חדש 
דירות 4 חד' 2,000,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)4-4(_____________________________________________

 ברמת אהרון! בבניין 
חדש ומיוחד! דירות 
4 חד' ופנטהאוזים! 
מפתחות ב"אביחי-

_____________________________________________)4-4(מתווכים" 03-5701010

 בנחום! 3 + 2 + גג 
מרוצף, מתאים לחלוקה, 

רק 2,100,000 ש"ח. 
"אביחי-מתווכים"

03-5701010)4-4(_____________________________________________

 בהלוחמים/שמעיה בבניה 
דירות 4 חד' ענקיות!  "מוטי 

_____________________________________________)4-4(פרוינדליך" 050-8909993

 לחטוף!! בז'בוטינסקי 
-ב"ב 4 חד' כ-86 מ"ר ק"ג א. 

ברעפים 1,350,000 "תיוך-
_____________________________________________)4-4(משגב-לדיור" 052-5222690

 הנגב כ-4 חד' כ-83 מ"ר 
ק"א + סוכה משופצת חניה 

1,430,000 "תיוך-משגב-לדיור" 
052-5222690)4-4(_____________________________________________

 חדשה בשוק!! 
באברבנאל 3 חד', ק"א, 

משופצת ויפיפיה + סוכה 
1,440,000 ש"ח מ. כהן 

_____________________________________________)4-4(נכסים 052-7684074

 באלישע ר"ע 3.5 חד', 
ק"א, משופצת מהיסוד, 

אופציה, 1,630,000 ש"ח 
מ. כהן נכסים

052-7684074)4-4(_____________________________________________

 בצבי 3.5 חד' כ-75 מ"ר 
ק"ג ואחרונה אופציה מיידית 

1,470,000. נדלן הקריה
050-3000121)4-4(_____________________________________________

 בחלוצים 3 חד' כ-60 מ"ר 
ק"ג ואחרונה היתרים שולמו 

1,290,000 נדלן הקריה 
050-3000121)4-4(_____________________________________________

 בשניים 3 חד' 65 מ"ר 
ק"א חזית חניה בטאבו 
1,400,000 נדלן הקריה

050-3000121)4-4(_____________________________________________

 במנחם בגין 3 חד' קרקע 
70 מ"ר חצר 30 מ"ר משופצת 

1,350,000 נדלן הקריה
050-3000121)4-4(_____________________________________________

 בשלמה בן יוסף 3 
חד' כ-65 מ"ר ק"ג אופציה 

1,290,000 נדלן הקריה
050-3000121)4-4(_____________________________________________

 בלעדי באזור העירייה 3 
חד' 70 מ"ר ק"ב אחרונה א. 

בגג + רשיון 52 מ"ר חזית 
3 כ"א מצב טוב 1,790,000 
_____________________________________________)4-4(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 למכירה דנגור משופצת 
ק"ג 3 חד' + אופציה 45 מט' 

מחיר: 1,250,000 תיווך
054-2345633)4-4(_____________________________________________

 תיווך בהזדמנות 3 חד' 
משופצת כ-60 מ"ר באזור טוב 
בפ"כ. קומה נמוכה 1.35 מליון 

גמיש. 03-5444815
054-7477054)4-4(_____________________________________________

 בטאבו משותף! ברבי 
עקיבא אזור שמואל 

הנביא גג בטון כ-110 
מ"ר + היתר בנייה ניידי! 

ב-890,000 ש"ח. להב 
_____________________________________________)4-4(נכסים 050-4177750

 ברבי עקיבא אזור 
חתם סופר 3.5 חד' גדולה 
קומה ראשונה חזית מיידי 

ב-1,690,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)4-4(נכסים 050-4177750

 בר"ע/ישעיהו 3.5 חד' 
כ-80 מ"ר גדולה מטופחת 

חזית 1,670,000 ש"ח 
גמיש סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)4-4(_____________________________________________

 מציאה!! בסמטת 
רחל, 3 חד', ק"ב, 

משופצת מהיסוד אופציה 
1,380,000 ש"ח מ. כהן 

_____________________________________________)4-4(נכסים 052-7684074

 במכבים!! 3 חד', ק"ג 
משופצת, סוכה וחניה 

1,430,000 מ. כהן נכסים 
052-7684074)4-4(_____________________________________________

 בלעדי באזור העירייה 
3 חד' 72 מ"ר ק"א שמורה 

1,560,00 ש"ח. *באזור טרפון 
3 חד' + 4 מרפסות 90 מ"ר 

משופצת ק"א 1,650,000 
_____________________________________________)4-4(ש"ח. א. פנחסי 03-5799308

 עסקה מעניינת! בבעלז 
3 חד' חדשה טאבו משותף, 
1,280,000 ש"ח. תיווך אנג'ן 

02-80-000-80)4-4(_____________________________________________

 מציאה!!! באלישע 3 
חד' 74 מ"ר ק"ק מטבח חדש, 
אינסטלציה חדשה 1,590,000 

_____________________________________________)4-4(תיווך אנג'ן 02-80-000-80

 בחגי המבוקש 3 חד' 
שמורה ומאווררת 1,600,000 

_____________________________________________)4-4(תיווך אנג'ן 02-80-000-80

 בבניה ברח' כהנמן - הר 
סיני + ליווי בנקאי! דירות 3 

חד' החל מ-1,540,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

052-3344721)4-4(_____________________________________________

 בבניין חדש בגולומב 
דירת-נכה 3 חד' + חצר 

מרווחת 1,600,000 תיווך-
ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)4-4(_____________________________________________

 בגניחובסקי 3 חד' + 
היתרים להרחבה 1,325,000 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)4-4(_____________________________________________

 בבן פתחיה 3.5 חדק 
+ אופציה מאושרת בגג 
1,800,000 גמיש תיווך-

ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)4-4(_____________________________________________

 בקוטלר 3 חד' גדולה, 
חזיתית, ק"א 1,620,000 ש"ח. 
תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 

050-4999465)4-4(_____________________________________________

 בבניה בנורדאו 3 חד' 
מרווחת 1,400,000 ש"ח. 

תיווך-ישוב-הארץ 03-8007000 
050-4999465)4-4(_____________________________________________

 באבוחצירא! 3 חד' 
משופצים, בבניין מצויין, 

ק"ד גג בטון, "אביחי-
_____________________________________________)4-4(מתווכים" 03-5701010

 באבן גבירול! 3 חד', 
ק"ק + אוצפציה קיימת, 
1,350,000 ש"ח. בלעדי 

ל"אביחי-מתווכים"
03-5701010)4-4(_____________________________________________

 בשרת! 3 חד', ק"ב 
+ מעטפת 50 מ"ר, 
מפתחות ב"אביחי-

_____________________________________________)4-4(מתווכים" 03-5701010

 ברח' חברון/הרב קוק 
3 חד' מתאים גם לנכה 

כניסה ללא מדרגות, 
מצד שני הדירה בקומה 

ראשונה 1,600,000 ש"ח 
בלעדי תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 במירון ק"ב חזית 3.5 חד' 
90 מ"ר משופצת 1,770,000 
ש"ח גמיש  "מוטי פרוינדליך"

050-8909993)4-4(_____________________________________________

 במערב העיר ק"ג 3.5 
חד' 85 מ"ר אופ' מעשית 

בגג 1,900,000 ש"ח  "מוטי 
_____________________________________________)4-4(פרוינדליך" 050-8909993

 בקרית הרצוג ק"ב 3.5 
חד' 85 מ"ר משופצת + 
אופציה 1,530,000 ש"ח. 

"מוטי פרוינדליך" 
050-8909993)4-4(_____________________________________________

 א.פלמ"ח 3 חד' כ-70 
מ"ר ב. חדש  מעלית + ח. 

בטאבו מחסן 1,550,000 "תיוך 
_____________________________________________)4-4(משגב לדיור" 052-5222690

 א.נורוק כ- 3 חד כ-58מ"ר 
מ. מהיסוד "יציקה + אישורים" 

לכ45 מ"ר 1,340,000ש"ח. 
"תיוך-משגב-לדיור"

052-5222690)4-4(_____________________________________________

 מציאה! א. המכבים 3.5 
חד' כ-70 מ"ר ק"ג משופצת 

א. להרחבה 1,350,000 "תיוך-
_____________________________________________)4-4(משגב-לדיור" 052-5222690

 א.שלמה בן יוסף 3.5 
חד' + מ. שמש כ-90 מ"ר 3 

כ"א + א. כ-25 מ"ר משופצת 
1,520,000 ש"ח. "תיוך-משגב-

_____________________________________________)4-4(לדיור" 052-5222690

 לרציניים!! בשלבי בניה 
בפרדס כץ 3 חד' כ-65 מ"ר 

)לבעלי הון-ע-גבוה( 1,260,000 
"תיוך-משגב-לדיור"

052-5222690)4-4(_____________________________________________

 א. קוק 3 חד' כ-59 מ"ר 
משופצת + "היתרים" כ-70 

מ"ר בגג-בטון 1,430,000 
"תיוך-משגב-לדיור"

052-5222690)4-4(_____________________________________________

 א. ז'בוטינסקי/סוקולוב 3 
חד' כ-72 מ"ר מ. מהיסוד + 

"היתרים" 75 בג. בטון + כ-40 
בצד 1,390,000 "תיוך-משגב-

_____________________________________________)4-4(לדיור" 052-5222690

 בישעיהו 3 חד' 
ק"ק עורפית, מסודרת, 
1,450,000 ש"ח תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 
23, ב"ב, 03-5797756

050-5308742)1-1(_____________________________________________

 בנורדאו 2.5 חד' ק"ב 
ואחרונה 70 מ"ר 3 כ"א חזית 

1,350,000 נדלן הקריה
050-3000121)4-4(_____________________________________________

 ברב קוק 2.5 חד' + 
מרפסת גדולה ק"ב חזית 60 
מ"ר מצב מצויין 1,450,000 
_____________________________________________)4-4(ש"ח א. פנחסי 03-5799308

 בהרב שך קרוב לחנקין 
2.5 חד' + מרפסת, ק"ק, 

חזית. מיידי 1,220,000 
ש"ח. תיווך ש. מאירוביץ 

הרב קוק 23 ב"ב
03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 באברבנאל 2.5 חד' + 
סוכה 65 מ"ר, ק"א משופצת, 
בנין מעולה, 1,420,000 בלעדי 

_____________________________________________)4-4(תיווך עוצמה 052-7654346

 מציאה! בטבריה 2 חד' 
משופצת + אופציה בגג 

1,250,000 תיווך-ישוב-הארץ 
050-4999465 03-8007000)4-4(_____________________________________________

 לא יאומן! בסימטת 
רחל! 2.5 חד', ק"א, 

חזית + תוספת 
שמתחילים היום! 

1,485,000 ש"חד. בלעדי 
ל"אביחי-מתווכים"

03-5701010)4-4(_____________________________________________

 זבוטינסקי צד בני ברק 
2.5-1.5 קומה ג' גג בטון 

משופצת 1,400,000 ש"ח 
גמיש. מס' נכס 7422

 077-2050410
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)4-4(אדוארד.

 בלעדי בנורדאו 2.5 חד' 
קומה ב' ואחרונה גג רעפים 

3 כ"א 1,350,000 גמיש. מס' 
נכס 7272 077-2050410 
050-5750880 אורי תיווך 

_____________________________________________)4-4(אדוארד.

 בלעדי ברב קוק/
יוסי 2.5 חד' גדולים 70 
מ"ר במצב מציין ק"ב 

מיידית 1,350,000 ש"ח 
גמיש. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
052-7652801)4-4(_____________________________________________

 בלעדי בבן זכאי קרוב 
לבעל"ז 2.5 חד' כ-60 

מ"ר משופצת ומושקעת 
ק"א חזית + אופ' לחדר 
נוסף 1,520,000 ש"ח 

סלומון-נכסים-והשקעות"
052-7652801)4-4(_____________________________________________

 בלעדי מציאה בשמואל 
הנביא 70 מ"ר 2.5 חד' 

גדולה + מרפצות גדולות 
3 כ"א קומה א' מיידי 

1,270,000 ש"ח גמיש. 
סלומון-נכסים-והשקעות"

052-7652801)4-4(_____________________________________________

וילות ובתים
 בשיכון א' קרוב לכינרת 

דו משפחתי 80 מטר + יחידת 
דיור + גינה דורש שיפוץ 

 IRC 550,000 גמיש. עינב
050-244-244-6)4-4(_____________________________________________

 בשיכון ב' 4 חד' 82 מ"ר 
משופצת קומה 2/2 אופציה 

100 מ"ר 690,000 ש"ח מיידי. 
_____________________________________________)4-7ל(02-9946822 054-6606777

 למכירה בקרית שמואל 
דירת 3 חד' 80 מטר קומה 2 

מסודרת 580,000 ש"ח גמיש. 
IRC 050-244-244-6 4-4(עינב(_____________________________________________

 ברמת שלמה 5.5 חד' 
מרווחת מאוד + חצר מרפסת 

ומחסן + אופציה לל"ת. 
058-6655579)4-7(_____________________________________________

 דירה 3 חד' 390,000 
ש"ח משוכרת תיווך
R B 052-6224648)4-4(_____________________________________________

 באורלנסקי/אחד העם 
- קרוב לאזור החרדי ק"א 

3 שירותים מזגנים, ארונות, 
אינסטלציה וחשמל מוחלפים 

1,700,000 ש"ח.
050-4811122)4-4(_____________________________________________

 בכפר גנים ג' ביטקובסקי 
פינת בן גוריון, 6 חד', 142 

מ"ר, מחסן, 2 חניות, מ. שמש 
2,690,000 ש"ח

_____________________________________________)4-4(עידן 053-2817721

 בהיבנר 5 חד', עורפית, 
מעלית שבת, חניה, 120 מטר, 

_____________________________________________)4-4(משופצת אתי 054-3320655

 בכפר גנים ג יטקובסקי, 
5 חד',  125 מ"ר, מחסן, 2 
חניות, מ. שמש 2,450,000 

_____________________________________________)4-4(ש"ח. עידן 053-2817721

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד 125 4.5 חד' כ-115 

מ"ר, קומה 1 חניה, מעלית 
משופצת מהיסוד, סלון כ- 43 
מ"ר גדול במיוחד, שווה לבוא  
ולראות!!! שמורה ויפה אושר 

_____________________________________________)4-4(כהן. 050-2567111

 "רימקס עוצמה" 
ברוטשילד 142 דירת 4 חד', 
84 מ"ר קומה 2 משופצת 

ויפה, יחדת הורים, כדאי 
לראות!! אושר כהן

050-5267111)4-4(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" 
בהיבנר המבוקש 4 חד' גדולה 

ומרווחת, חניה , מעלית, 
משופצת חלקית, קומה 3 

_____________________________________________)4-4(אושר כהן 050-2567111

 "רימקס עוצמה" ברח' 
יהלום המבוקש 4 חד' גדולה 

ומרווחת, מעלית, חניה, ממ"ד, 
מרפסת שמש, שמורה ויפה 

מאוד, 2 דיירים בקומה, 3 כ"א, 
חזית, אושר כהן 

050-2567111)4-4(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" אורלוב, 
בית פתוח - ללא תיווך, יום 

שישי ד25/1/19 בין השעות: 
9:00-11:00 קומה 2, 100 

מ"ר, משופצת, מעלית, חניה. 
_____________________________________________)4-4(צוות אביגד 072-3957397

 חייבת להמכר 4 חד' + 
מעלית שבת + מרפסת סוכה 

רק 1,560,000 ש"ח. 
050-4811122)4-4(_____________________________________________

 בשעריה קהילת פינסק 3 
חד' משופצת ומסודרת ק"4 

1,090,000 תיווך יוחנן. 
050-4104044)4-4(_____________________________________________

 בסמילנסקי 3 חד' + 
גדולה ק"ב + מעלית 3 כ"א 

1,420,000 תיווך יוחנן. 
050-4104044)4-4(_____________________________________________

 בעמישב 3 חד' + 
משופצת ק"ק + חצר + יח"ד 

מושכרת )יח"ד ללא טאבו( 
1,520,000 תיווך יוחנן.

050-4104044 )4-4(_____________________________________________

 "רימקס עוצמה" דוד 
חיון, קומה 1 )+גינה(, 90 מ"ר, 

משופצת, צוות אביגד
072-3957393)4-4(_____________________________________________

 במוהליבר/ההסתדרות 3 
חד' שירותים כפולים, קומה ב' 

בהזדמנות 1,090,000 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4(בלבד! 050-4811122

 ברח' הס השקט! דירה 
מחולקת ל-2 יח"ד של 2 חד' 

ק"ק הכנסה 5,800 ש"ח. 
050-4811122)4-4(_____________________________________________

 בפיקא, 110 מ"ר, ק"ג 
אפשרות להשכרה לשותפים 

1,330,000 ש"ח. 
050-6610501 סתיו
_____________________________________________)4-4(050-4811122 סימון

 בכפר גנים א האורים 3 
חדרים בגודל 4 חדרים 90 מ"ר 

קומה 1. 1,390,000 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4(053-2817721 עידן

 לל"ת במכבים 3 חד' 70 
מ"ר + אופציה 70 מ"ר ק"ג 

משופצת, סוכה וחניה. 
_____________________________________________)2-5ל(050-4149233



03-6162228הלוח של הציבור החרדי/דתי 200,000 עותקים בכל רחבי הארץ. טלפון:  3 מזל          וברכה י”ז-י”ט בשבט תשע”ט  23-25/1/2019

 צימר במושב דתי סמוך 
לנתניה, ג'קוזי חצר + נוף 

*אפשרות לוילה, ענקית עם 
בריכה וטרמפולינה

_____________________________________________)12-13/19ל(050-4157897

■ קמפוס מפואר וממוזג, 
במרכז ובצפון, מדשאות, 

אודיטוריום ומקווה, לקבוצות 
בלבד, 70-350 מקומות, 

03-5700040 ,10:00-16:00)49-46/19(_____________________________________________

אור הגנוז
 יחידת ארוח ל- 20 איש 
למשפחות לקבוצות ולזוגות, 

מחירים אטרקטיביים, 
052-7655120 )21-23/19(_____________________________________________

 "הנופש המושלם" 
צימרים ממוזגים, נוף, גינה, 
בריכה, וג'קוזי ענק, משחקי 

_____________________________________________)29-29/19(חצר. 054-2273670

ביקוש 
דירות

 באש"ל אברהם 
להשכרה)או מכירה( 

בית כמעט פרטי מתאים 
להוסטל, מגורים לבחורי 

ישיבה או לפנימיית בנות, 
6 יחידות דיור, 16 חד', 

20,000 ש"ח בלעדי 
לתיווך ש.מאירוביץ הרב 

קוק 23 03-5797756
050-5308742)32-32(_____________________________________________

קיט 
ונופש

 מבצעים!!! לצימרים 
ודירות נופש מכל הסוגים, 

שירות חינם! 
054-8034868

"טוב צימר" 
www.fuv.bait.co.il)01-25/19(_____________________________________________

מחסנים

משרדים

השקעות

 רוצה לעשות כסף עם 
הכסף שלך? להשקעה 
_____________________________________________)40-41/18(סולידית, 03-7542233

נדל”ן 
מסחרי

 להשכרה חנות ברבי 
טרפון )קרוב לר"ע( 19מ' 
+ גלריה, מיקום מרכזי, 

3,500 ש"ח, בלעדי 
לש.מאירוביץ הרב קוק 
23 ב"ב 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

 השקעה החל מ- 
100,000 ש"ח תשואה 

מובטחת, לפרטים: 
052-6547797)33-36(_____________________________________________

 בלנדאו, מחסן 70 מ"ר 
בקומה 1- )מינוס 1( גישה 
לרכב, מעלית, ניתן לחלק 

2-3 מחסנים/משרדים, 
3,500 ש"ח, מיידי, בלעדי 

תיווך ש.מאירוביץ הרב 
קוק 23 ב"ב 03-5797756

050-5308742)36-36(_____________________________________________

עסקים

 הלוואה מיידית 
לעסקים של 200,000 

ש"ח, ללא צורך 
בערבויות, תנאים 

מעולים, תוך ימים ספורים 
הכסף אצלך, שרות 

למענה מהיר ומקצועי, 
שיתוף פעולה עם כל 

הבנקים המובילים, שפת 
אמת 10 ב"ב,

055-6780890 מייל:
y0556780890@gmail.com)22-22/19(_____________________________________________

 בהזדמנות למכירה, 
2 דירות בפילדלפיה 

שבארה"ב.
052-6200126)41-41/19(_____________________________________________

 להשכרה משרד 40 
מ"ר ממוזג בק"1 - עם 
מעלית, ללא דמי תיווך 

בב"ב ברח' הרב קוק 23 
2,500 ש"ח.

    054-6506501)52-52(_____________________________________________

מגרשים

 "חוות מרומי השדה" -
2 צימרים מפוארים ומאובזרים 

לזוגות/משפחות, ספא, 
סאונה, בריכה מחוממת ונוף 

_____________________________________________)49-49/19(מדהים, 052-5807915

 וילת בוטיק מהדרין - 7 
סוויטות מפוארות מאוד, עד 30 
איש + בריכה מקורה ומחוממת 

+ ג'קוזי. אבינועם,
054-8001138)36-38/19(_____________________________________________

■ מתחם נופש מדהים  
8 חד' + ברכה סגורה 

ומחוממת
)ניתנת להשכרה בנפרד( 

+ בוסתן ומשחקים.
בקרו באתר "אגם מים",

02-5344514)25-25/19(_____________________________________________

בית מאיר

 קמפוס ארוח לשבתות 
ולביה"ז: נקי, מטופח וממוזג 

לקבוצות עד 90 איש, אפשרות 
_____________________________________________)11-12/19ל(לקיטרינג, 054-5747012

אלעד

בני ברק

 2 דירות אירוח למשפחות, 
גינה,מדשאות,טרמפולינה 

,נדנדות ומפל מיים טל:
052-3452522
052-3771789)24-24/19(_____________________________________________

גליל מערבי
 אצלינו האורחים תמיד 
חוזרים!!! בעמקא, צימרים 
למשפחות שפע אטרקציות, 

התנסות בחליבה, רכיבת 
פוני, אווירה כפרית ודתית, 

 ,052-8669090 ,04-9969141
mikibs.co.il:12-15/19(בקרו באתר(_____________________________________________

 ארוח בדימונה עד 120 
מקומות לינה, מטבח + 

ח.אוכל + לובי + ח.הרצאות 
+ בית כנסת + מקווה,

054-3088080)36-36/19(_____________________________________________

דימונה

דלתון
 דירת נופש מאובזרת, 
משקיפה לנוף גלילי קסום, 
גינה, דשא, נדנדות, ערסלים 
וטרמפולינות, 04-6820038, 

050-4133098)29-29/19(_____________________________________________

 "ארוח לרוויה" - 4 
צימרים מאובזרים + ברכה 

מחוממת, ח.אוכל מרווח 
ומאובזר קומפלט,  

050-7230470 ,050-2230470)11-12/19(_____________________________________________

 וילת נופש עד 30 איש + 
חצר, טרמפולינה ונדנדה + 
_____________________________________________)18-17/19(צימר וג'קוזי, 052-7655090

 לשבתות חתן אולם+ 
חדרי אירוח מפוארים 

כ-80 מיטות, פרגולת ענק 
_____________________________________________)32-07/19ל(050-4198070

 צימרים מפוארים עם 
מרפסת נוף ונדנדות וערסלים 
+ גינה וטרמפולינה ופינפונג. 

מומלץ! מבצעים לחורף.
052-6990764)40-41-19(_____________________________________________

טבריה

חשמונאים
 "צימר דן חשמונאים" 

- סוויטות מפוארות + בריכה 
מוצנעת + חצר מרהיבה,  

052-4481113)19-19/19(_____________________________________________

 "כתר הרימון" -בר יוחאי, 
2 צימרים חדשים לזוגות 

ומשפחות 400 ש"ח לזוג. 
052-5207326)45-46/19(_____________________________________________

 במלצר 21 דירת חדר 
קומת קרקע עד 3 מיטות, 

מפוארת, חדשה. *דירת 4 חד' 
קומה 3 + מעלית, מאובזרת 
מפוארת לימים שבתות וחגים.

*דירת 2 חד' +ג'קוזי.
052-7613554)46-18/19(_____________________________________________

 דירות אירוח מטופחות 
לשבתות וימים )התארגנות 

לארועים( באזור גן ורשא, עד 
10 נפשות מותאם לנכים, ע"י 

_____________________________________________)47-06/19(חצר. 052-7623544

 דירה 4 חד' 10 מיטות, 
יפה ממוזגת מאווררת 130 

מ"ר לתקופות קצרות שבתות, 
חגים, חופשים )קרוב למכבי 
_____________________________________________)7-18(אש( שיכון ה'. 050-7877492

הר נוף
 דירת בוטיק יפיפה בהר 

נוף ממוזגת + מצעים מפנקת 
להשכרה יומית, ג'קוזי. גינה!

054-4420846 054-7300740)47-18/19(_____________________________________________

 סוויטות נופש 
מאובזרות ונקיות על 
שפת הכנרת מתאים 

למשפחות, זוגות
055-9704186)47-46/19(_____________________________________________

 דירת נופש + צימר בק. 
שמואל, נוף לכנרת, נדנדה, 

_____________________________________________)46-21/19(ג'קוזי. 050-4154145

 בחשמונאים, יחידת אירוח 
יפיפייה, 2.5 חדרים. פינת 

ישיבה מרפסת לנוף מהמם. 
_____________________________________________)48-07/19(08-9762675 ו- 055-6657692

 מתחם נופש מרווח + 
חדר אוכל + ג'קוזי + בריכה, 

נוף מרהיב, קרוב לרשב"י, יחס 
חם! 050-9070487

050-3070487)49-48/19(_____________________________________________

 על הכנרת 2 דירות נופש 
צמודות 7-8 נופשים לדירה, 

_____________________________________________)50-49/19(מאובזרות. 052-8357813

 דירת נופש חדשה, גדולה 
ומפוארת, ברמה גבוהה 

מאוד! קרובה מאוד לשטיבלך 
ולכינרת, לנופש מושלם! 

_____________________________________________)02-01/20ל(054-8523020

בר יוחאי

 קרקע חקלאית בנס 
ציונה ובגן יבנה עם תכניות 
עתידיות למגורים 350,000 

_____________________________________________)04-05(ש"ח לדונם. 03-6180103

 דרוש משרד/קליניקה 
120-150 מ"ר עד קומה 

1 עם מעלית לקניה 
או להשכרה תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב  050-5308742

03-5797756)52-52(_____________________________________________

 *וילת אירוח 4 חד', יפיפיה, 
חצר + בריכה. *10 חדרי 

אירוח, בית כנסת נוף ובריכה 
050-5236390 054-2515630)52-25/19(_____________________________________________

גורן

 "מצפה הודיה" וילה 
יפיפיה וצימר מושקע + ג'קוצי 

_____________________________________________)52-12/19(+ חצר גדולה. 052-5664465

חנויות

 להשכרה בב"ב ר' עקיבא 
חנות, משופצת שירותים 

סורגים, מזגנים, אזעקה, 30 
מ"ר + גלריה 28 מ"ר 

054-8057736
_____________________________________________)51-10ל(

2-2.5 חדרים

 מחפשים דירה גדולה 
בטאבו משותף בב"ב קומה 

_____________________________________________)1-1ח(נמוכה 0533115110

 דרושה יח"ד מרוהטת 
בב"ב לשבוע מיום רביעי ג' 

_____________________________________________)1-1ח(שבט. 050-5607139

משרד חדש ומרוהט

052-2891111

במגדל בסר 4 היוקרתי 
על ציר ז'בוטינסקי

כולל 
חדר

ישיבות

 להשכרה בב"ב ברח' 
עזרא חדר 10 מ"ר + שירותים, 

ק. כניסה משופץ לחלוטין + 
_____________________________________________)1-4/19(חניה. 052-7680317

הרי יהודה
 המבוא ביתר יחידת 

נופש באזור כפרי ושקט, 
מאובזרת היטב מתאימה 

עד 4 נפשות.
050-6243346)01-08(_____________________________________________

1-1.5 חדרים
 ברבנו אשר 8 דירת 

חדר וחצי ממוזגת, מרוהטת, 
מאובזרת, 1,600 ש"ח לחודש. 

050-9734807)1-4(_____________________________________________

פתח תקווה
 בחפץ חיים/ אחד העם, 
מיידי, ק"א, 3, גדולים+ הול+ 
מרפסת, מאווררת ומוארת+ 

מזגנים. 050-5343334 
054-4797080)38-40/19(_____________________________________________

 2.5 ק"א במרכז השקט 
לזוג דתי, דו"ש מזגן, ריהוט. 

_____________________________________________)2-4ל(לל"ת. 054-6763289

 דרושה דירה 4 חד' 
לשכירות בסביבת חזו"א 

_____________________________________________)2-2ח(050-4131476

 דרושה דירת 4 חד' בבני 
ברק לל"ת במחיר 2,000,000 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 050-6651365

 מרכישה לתשואה ליווי 
וביצוע השקעות נדל"ן 
מניב בארץ. אם.די.ויזן. 

054-2293377)2-9(_____________________________________________

 מבחר דירות להשקעה 
בדימונה וירוחם במחירי מציא 

הוהשבחה עתידית. משה 
_____________________________________________)04-04(אלוש אבני דרך 054-3255667

 למכירה דירות מגורים 
להשקעה בנתניה קרוב לים, 

החל מ-800,000 ש"ח. הדירות 
מושכרות כעת. נתי מתווך 
_____________________________________________)2-5(לציבור הדתי 050-5766979

 להשכרה במרכז העיר 45 
מ"ר למכירות משרדים לכל 

מטרה, שקטה ק"1 כ. פרטית 
050-5340785

_____________________________________________)04-04(052-7182182 "אחוזה"

 בכ. לעיר ויזניץ 200/400 
מ"ר להשכרה ולהחסנה 

למשרים מוסד, מכירות לכל 
מטרה, 052-7182182

_____________________________________________)04-04(050-5340785 "אחוזה"

 בבני ברק 23 מטר ביעקב 
לנדאו 1,200 ש"ח. גישה 

מעולה. נעילה מעולה. 
_____________________________________________)02-05ל(054-7791345

4-4.5 חדרים

 בישעיהו חדשה ויפה, 
לזו"צ ובודד מרוהטת 

וממוזגת מיידי.
_____________________________________________)2-5ל(052-7681871

 באבן שפרוט 2.5 חד' 
ק"ג, ללא מעלית משופצת, 
_____________________________________________)2-5ל(מיידי, לל"ת. 052-8904113

 בראשונים בנין חדש 2 
חדרים 35 מ"ר ק. חמישית + 

מעלית + סוכה 2,750
052-7671305)2-5(_____________________________________________

 2.5 חד' במימון קרוב 
לירושלים 70 מ"ר קומה 

א' חזית, ללא ריהוט, פינוי 
מיידי. 3,600 ש"ח.

_____________________________________________)3-6ל(054-2166681

 בפ"כ יחידה חדשה 2 
חד' ק"ג כ-35 מ"ר מפוארת, 

מרוהטת, מושקעת לל"ת 
_____________________________________________)3-4ל(050-4180086 052-7152859

ירושלים
 בבית וגן דירת חדר 

מרוהטת וממוזגת כניסה 
_____________________________________________)3-4ל(פרטית ק"ק. 053-3169314

לוד
 3 חד' משופצת באיזור 

שקט, ק"א, מיידי. 
_____________________________________________)3-6ל(054-8423688

 בטרומפלדור 4 חד' 
משופצת ומרוהטת קומה 5 

עם מעלית וחנייה, לטווח ארוך 
054-3977956)3-6(_____________________________________________

 מאגר דירות להשכרה 
בצפת והסביבה, פרסם דירתך 

היום והשכר בעז"ה. 
050-4105896)3-28(_____________________________________________

צפת

אבני איתן
 "בקתות אפיקי מים 

בגולן" - קרוב לחמת גדר, חדר 
אוכל לקבוצות, אוירה דתית.

052-5869713)3-14(_____________________________________________

 צימר "פסגות החן" - 
מאובזרת לזוגות, ג'קוזי ענק, 

בריכה מקורה ומחוממת, 
_____________________________________________)3-2/20(ביהכנ"ס. 052-7772913

 5 חד', מיוחדת מאוד, 
מרפסת גדולה נוף לכנרת 

ולחרמון בק. שמואל, מרכזי. 
050-4124556)3-7(_____________________________________________

טל': 052-2715166
053-5234486

מגרשים לוילה בירוחם
זמין לבניה

מ-250 עד 270 מ"ר
רק 260,000 ש"ח
אופציה בנוי 980,000 ש"ח

 "שקיעה באופק" 
בפוריה צימרים מפנקים 
לזוגות, בריכה מחוממת 
מוצנעת, ג'קוזי ענק + 

נוף ביהכ"נ קרוב. 
050-7322422)3-2/20(_____________________________________________

צפת

2-2.5 חדרים

קריית אתא

 דירת גן משופצת + חצר 
עם פרגולה וכניסה פרטית 
ללא תיווך 730,000 ש"ח. 

052-7169562)1-24(_____________________________________________

4-4.5 חדרים

3-3.5 חדרים
 בחרדי קומה שניה 3.5 חד' 

שמורה 590,000 ש"ח 
052-6777485)04-04(_____________________________________________

רמת גן

בני ברק

דירות 
להשכרה

וילות ובתים

 בית ענק בגודל 450 
מטר בשלושה מפלסים 

בהר השלום ברחוב 
האדמו"ר מרוזין בית 

מסודר ומרוהט 16,000 
ש"ח מיידי בלעדי לתיוך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

 בית ענק בגודל 450 
מטר בשלושה מפלסים 

בהר השלום ברחוב 
האדמו"ר מרוזין בית 

מסודר ומרוהט 16,000 
ש"ח מיידי בלעדי לתיוך 

ש.מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 050-5308742

03-5797756)34-34(_____________________________________________

פנטהאוזים ודירות גן

דופלקסים
 באזור הרב שך השלושה 

דופלקס 5 חד' ק"ש + מעלית 
משופצת 6,000 ש"ח. א. 

_____________________________________________)2-5(פנחסי 03-5799308

 4 חד' בבנין יוקרתי, 
מרווחת ממוזגת  

מושקעת, 3 שירותים! 
גינה וכניסה פרטית 

באזור פנקס היוקרתי. 
7,200 ש"ח.

_____________________________________________)3-4(052-7133387 לל"ת.

 4 חד' בבנין יוקרתי, 
מרווחת ממוזגת  

מושקעת, 3 שירותים! 
גינה וכניסה פרטית 

באזור פנקס היוקרתי. 
7,200 ש"ח.

_____________________________________________)3-4(052-7133387 לל"ת.

4-4.5 חדרים

 בהרצל 4 חד' ק"ב חזית, 
משופצת חניה, בנין מתחרד. 

_____________________________________________)3-4ל(אביבה: 050-2281030

 בשבטי ישראל, 4 חד' 
+ מחסן + מרפסת ענקית 
משופצת כחדשה, מטבח 

_____________________________________________)3-4ל(חדש. 052-7140588

3-3.5 חדרים
 במכבים, 3 חד', 50 מ"ר, 

חדשה לגמרי, דו"דש, ממוזגת, 
ק"ג, ללא, מיידי.
054-8400623)2-5(_____________________________________________

 במרכז בני ברק 3 חד', 
משופצת מאוד, מטבח 

ואמבטיה גדולים, ש. בנפרד 
4,800 ש"ח גמיש.

_____________________________________________)3-7ל(052-7648835 03-5700769

2-2.5 חדרים

 בירושלים פינת חברון 3 
חד' 70 מ"ר ללא ריהוט, מיידי. 

3,400 ש"ח ממוזגת 
_____________________________________________)2-5ל(09-7733027 050-4171046

 2.5 חד' 70 מ"ר 
בהרצוג ליד הרב קוק 

השקט, ק"ב, משופצת, 
חזית, מיידי 3,600 ש"ח 

גמיש בלעדי לתיווך 
ש.מאירוביץ הרב קוק 23 

03-5797756
050-5308742)27-27(_____________________________________________

 יחידת דיור 2 חד' ברח' 
מקובר/שמידן. מפוארת 

_____________________________________________)1-4(ומאובזרת. 052-7886600/11

 בקרית הרצוג - באזור 
שקט, 2.5 חד', כ-50 מ"ר, 
ק"ב משופצת ויפה, מיידי, 
_____________________________________________)1-4ל(2,950 ש"ח, 052-6364661

 2 חד' כחדשה, יפיפיה, 
מאווררת ומרוהטת, ברח' 

רימון, בבנין חדש, 2,650 ש"ח, 
_____________________________________________)03-06(מיידי 0505-677030

 ביהודה הלוי 2 חד' 
אפשרות לדירת שותפים ק"ק 

- מסודרת מיידית!! 1,190,000 
_____________________________________________)4-4(ש"ח. 050-4811122

 בחרדי דירה בקומה 1 110 
מ"ר שכירות עוברת מחיר 

מציאה! הון עצמי בלבד! מאיר 
אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 

052-2790370)4-4(_____________________________________________

 דירה מחולקת ומשופצת 
ק"ג מושכרת ב-3,400 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4(625,000 ש"ח. 052-6777485

 ברחוב סוקולוב, באזור 
החרדי, ענקית, 95 מ"ר, ק"ג 

ללא מעלית, חניה ומחסן, 
מיידית, 739,000 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4(052-5562748 אלי.

 דירה עם גג בטאבו שוכר 
טריפל A לח"י שנים! מאיר 

אלפסי נדל"ן ושיווק פרוייקטים 
052-2790370)4-4(_____________________________________________

קרית מוצקין

 בסנהדרין ק"א עודף 
כחדשה 5 חד' 125 מ"ר + 

2 מרפסות וחניה 2,600,000 
ש"ח. "מוטי פרוינדליך"

050-8909993)4-4(_____________________________________________

 תיווך דרושים שוכרים 
טובים לדירות בב"ב ופ"כ מיידי. 

מחירים טובים. 03-5444815 
054-7477054)4-4(_____________________________________________

 תיווך להשכרה 2 דירות 
בר"ג 4 חד' משופצות + 

מעלית. מחירים טובים כניסה 
מיידית. 03-5444815

054-7477054)4-4(_____________________________________________

 באהרון-דב דירת גן חדשה 
ומרווחת. תיווך-ישוב-הארץ

052-3344721 03-8007000)4-4(_____________________________________________

 להשכרה עמק יזרעל 4 
חד' 100 מטר מעלית וחניה 

מחיר 4,600 ש"ח. תיווך 
054-2345633)4-4(_____________________________________________

 בבלעדיות!!! 
ובהזדמנות!!! בדסלר 

בבניין חדש!!! 4 
חד' מרווחת, מוארת 
ומאווררת, ק"ו, תיווך 

03-8050080)4-4(_____________________________________________

 בלעדי בפנקס בבנין 
בוטיק וחדש 4 חד' 

קומת קרקע + חצר 
קטנה מיידי 7,000 ש"ח 

גמיש. "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)4-4(_____________________________________________

 בהזדמנות בחנה סנש 
יחידה 3 חדרים מפוארת 

ומרוהטת קומפלט 3,700 
_____________________________________________)4-4(ש"ח. 054-8567208

 להשכרה גניחובסקי ק"ג 
3 חד' משופצת חזית, מחיר: 

3,600 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4(תיווך 054-2345633

 בלעדי בטבריה 
קרוב לבן גוריון 3 חד' 

גדולים + מרפסות ק"ב 
חזית שמורה + ריהוט 

חלקי מיידית 3,300 
ש"ח "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)4-4(_____________________________________________

 הקודם זוכה! באבן 
גבירול! 3 חד', ק"ק, 

רק 3,000 ש"ח. בלעדי 
ל"אביחי-מתווכים"

03-5701010)4-4(_____________________________________________

 מציאה יחי"ד מפוארת 
ומרוהטת חדשה + מרפסת 

במימון, ק"ק רק 2,500 ש"ח. 
_____________________________________________)4-5ל(050-4111826

 בבארי 2 חדרים כ- 40 
מ"ר ממוזגת, אופציה לריהוט 

מיקום מרכזי ושקט
054-4797080)4-7(_____________________________________________

 בלעדי בפרל בבנין 
חדש מפוארת 2 חד' 
ק"ה מעלית 3,300 

ש"ח. * 3 חד' מפוארת 
ק"ה נוף מעלית 4,000 

ש"ח "סלומון-נכסים-
והשקעות"

052-7652801)4-4(_____________________________________________

3-3.5 חדרים
 "רימקס עוצמה" 

זיגלבוים, קומה 1, 60 מ"ר, 
משופצת, סורגים, מיידית. 
_____________________________________________)4-4(צוות אביגד 072-3957393

 להשקעה זבוטינסקי 
זירה מחולקת ל-2 יחידות 

1,180,000 ש"ח. מס' נכס 
 077-2050410 7429

050-5750880 אורי תיווך 
_____________________________________________)4-4(אדוארד.

 ד. להשקעה על שטח 
691 מ"ר פוטנציאלית 

ל-4 דירות מהם 2 קיימות 
052-9467268 1,600,000)4-7(_____________________________________________

 קרית אתא דירות 
מחולקות עם תשואות גבוהות 

בחרדי! מאיר אלפסי נדל"ן 
ושיווק פרוייקטים

052-2790370)4-4(_____________________________________________

 למשקיעים דירות החל 
מ-500,000 ש"ח בקרית אתא. 

מאיר אלפסי נדל"ן ושיווק 
_____________________________________________)4-4(פרוייקטים 052-2790370

 למכירה בטבריה קרוב 
לרב קוק בניין 600 מטר 3 

קומות מחולק ל-14 חדרים 
3,600,000 גמיש בהצעה 

רצינית. אופציה להשכרה. עינב 
IRC 050-244-244-6)4-4(_____________________________________________

 הינך מוזמן לסיור 
משקיעי נדל"ן בעיר ב"ש, החל 

מ-400,000 ש"ח. באר שבע 
360 - ליווי השקעות נדל"ן, 

058-4645193)4-4(_____________________________________________

 נכס מסחרי למכירה 100 
מ"ר סמוך לרבי עקיבא לכל 

מטרה חצי קומה לרדת תיווך 
_____________________________________________)BA)4-4 יזמות 054-4980159 דורון

 שטח מסחרי 200 מ"ר 
אזור הרב קוק קומה מינוס 1 
 BA הכנה ע"י הבעלים. תיווך

_____________________________________________)4-4(יזמות 054-4980159 דורון

 "רימקס עוצמה" 
להשכרה חנות במונטפיורי 

פינת חובבי ציון קומת קרקע, 
חזית, 33 מ"ר + מחסן בקומה 

ב', שירותים צמודים, ריהוט 
למכירה. אושר כהן.

050-2567111)4-4(_____________________________________________

 בקרית אתא למכירה 
חנות וגלריה בלב המרכז 
תשואה של 8% למהירי 

החלטה! השקעה מומלצת 
ביותר! מאיר אלפסי נדל"ן 

ושיווק פרוייקטים 
052-2790370)4-4(_____________________________________________

 בירמיהו-רבי עקיבא 
בבני ברק להשכרה במיקום 
מוצללח 30 מ' + שירותים 

4,500 ש"ח גמיש. 
050-4103310)4-4(_____________________________________________

 להשכרה ברבי עקיבא 
אזור ישעיהו חנות כ-40 
מ"ר + גלריה ב-40 מ"ר 

מיידי ב-9,000 ש"ח להב 
_____________________________________________)4-4(נכסים 050-4177750

 מעוניין לפתוח חנות 
או משרד בבני ברק? בזה 

אנחנו מתמחים והכל 
בס"ד תיווך BA יזמות 

_____________________________________________)4-4(054-4980159 דורון

 חנות 24 מ"ר ברחוב 
ירושלים 8 רק 4,000 ש"ח. 

מיידי. תיווך BA יזמות
_____________________________________________)4-4(054-4980159 דורון

 משרד 80 מ"ר במרכז 
העיר קומה א' נגיש, 

משופץ תיווך BA יזמות 
_____________________________________________)4-4(054-4980159 דורון

 משרד משופץ 22 מ"ר 
ברחוב נתן הנביא קומת כניסה 

תיווך BA יזמות
_____________________________________________)4-4(054-4980159 דורון

 בפתח תקווה גני הדר 
התפנה חלק ממשרד, מסודר 

_____________________________________________)4-5(וממוזג 052-6305010

 בלעדי להשכרה 
בפרל מחסן 95 מ"ר 

חדש גישה נוכחה מיידי 
לפרטים "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)4-4(_____________________________________________

 בלעדי במינץ מחסן 
להשכרה 30 מ"ר חזית 
גישה נוחה לרכב מיידי 

2,100 ש"ח "סלומון-
נכסים-והשקעות"

054-4290600)4-4(_____________________________________________

קראוונים
 בהזדמנות למכירה 
2 קראוונים מסודרים, 

נייחים 45 מ"ר
050-9693161)4-7(_____________________________________________

קרקעות
 למכירה קרקעות 

חקלאיות טאבו: *בגדרה 
5-20 דונם. *ביסודות 8 דונם 

בשלמות. *בנס ציונה - 3 דונם 
בשלמות. *ברמת מאיר - 7 

דונם בשלמות. *בחרוצים - 80 
דונם. *קונים קרקעות בכל 

הארץ. אור צח נכסים
052-2457617)4-4(_____________________________________________

 "נוף רשב"י" - צימרים 
חדשים ברנה גבוהה + ג'רוזי 

גדול, נוף. כתובתנו באתר 
_____________________________________________)ogz.co.il)4-3/20 טל': 052-7655095

 חדר ארוח לזוג, כניסה 
פרטית מאובזר וממוזג, 

לחגים/ שבתות/ תקופות 
קצרות. ברח' עוזיאל צמוד 

_____________________________________________)4-15(לבעלז. 052-7118100

 בקוטלר ק"ק 3 חד'/בחנה 
סנש ק"א 3 חד'/במתתיהו 

ק"א 6 חד'/בסוקולוב ק"ה 4 
חד'! "מוטי פרוינדליך"

050-8909993)4-4(_____________________________________________

 ברח' מנחם 4 חד' ק"ב 
חזית 3 כ"א עם מעלית 

5,000 ש"ח בלעדי תיווך 
ש. מאירוביץ הרב קוק 

23 ב"ב
050-  03-5797756

5308742)4-4(_____________________________________________

 ברח' יוסי 4.5 חד' ק"ק 
משופצת חזית 4,900 
ש"ח בלעדי תיווך ש. 

מאירוביץ הרב קוק 23 
ב"ב 03-5797756

050-5308742)4-4(_____________________________________________

 דירה 2.5 חד' להשכרה 
 BA בשיכון ג' קומה א' תיווך

_____________________________________________)4-4(יזמות 054-4980159 דורון

 2 חד' בנחום ק"ב 2,000 
**10 מ' בעקיבא-טרפון ק"ק 

משופץ + שירותים.
050-4-10-33-10)4-4(_____________________________________________

 ברח' ירושלים יחידה 2.5 
חד' 40 מ"ר ממוזגת, מרוהטת 

חדשה 2,800 ש"ח. 
_____________________________________________)4-5ל(050-5152770

 באדמור מנדבורנא 68 2 
חד' 35 מ"ר חדשה! מרוהטת 

קומפלט, כולל סוכה. 3000 
_____________________________________________)4-7ל(ש"ח. מיידי. 050-4444667

 בלעדי בהר השלום/
מקובר יחידת דיור לזוג 
צעיר חדשה מושקעת 

ומעוצבת + ריהוט מלא 
ק"ב + מעלית מיידית 

3,200 ש"ח כולל 
ארנונה. "סלומון-נכסים-

והשקעות"
054-4290600)4-4(_____________________________________________

 באמרי חיים יחידה לזו"צ 
30 מ"ר ק"ק מרוהטת ממוזגת 

_____________________________________________)4-11(מידי 052-3632080

 5.5% תשואה - מגוון 
דירות להשקעה בעיר ב"ש, 
החל מ-400,000 ש"ח באר 
שבע 360 - ליווי השקעות 

_____________________________________________)4-4(נדל"ן, 058-4645193
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 חדרי ארוח הגפן בלב 
העתיקה, ממוזגות ומאובזרות 

קומפלט )מול מלון רימונים(
 ,04-6973389 ,054-5881866

050-8227511)49-52/19(_____________________________________________

 דירות יפהפיות, נקיות 
ומסודרות לשבתות וימים 

בעתיקה ובכלל, 04-6923371, 
053-3112314 ,058-3266448)42-41/19(_____________________________________________

טיולי ג’יפים
 "בנצי טיולי ג'יפים 

וטרקטורונים" - חווית שטח 
יחודית, מס' 1 בארץ, במצפה 

יריחו! אפשרות לנהיגה עצמית 
050-2403750 ,052-2403750)31-06/19(_____________________________________________

 אחוזת רויאל דרים בצפון, 
נוף כינרת צפת, 18 חדרים, 

2 בריכות נפרדות מחוממות, 
מיטות יהודיות, 2 ג'קוזי, קרוב 

לביהכנ"ס, עד 70 איש, 
050-5278881

Royaldream17@gmail.com)47-20ל(_____________________________________________

 דירות קטנות וגדולות, 
נקיות וממוזגות + נוף, לימים/
שבתות וחגים, לחרדים בלבד! 

 ,058-3245275/2/4
 ,052-7645275/2/3

_____________________________________________)23-23/19ל(054-8592082

 צימר לתפארת 
עד 11 מיטות, כל השנה, 

לבחורים/משפחות מומלץ 
ביותר! 052-7623725

כמו כן לזוג+1 מרפסון לרשב"י 
052-7638501)27-27/19(_____________________________________________

 ויטראז' בעתיקה, 8 חדרי 
אירוח יוקרתיים ומפוארים 

למשפחות ולקבוצות קרוב 
לבי"הכ קרליבך, חב"ד.

052-7646814)33-33/19(_____________________________________________

 אחוזת נועם 5 דירות 
נופש יוקרתיות עד 35 איש 

מיטות יוקרתיות למשפחות/
זוגות ליד ת.מרכזית ועתיקה, 
חצר ענקית + נוף מדהים + 
_____________________________________________)33-35/19(בריכה ונדנדות 052-5856465

מכוניות

הסעות

 "שלוימלה הסעות" 
- הסעות וטיולים לכל 

הארץ, רכבים מפוארים 
מנתב"ג ירושלים וב"ב 

ואירועים, 053-3188842,
050-7532336)36-35/19(_____________________________________________

 הסעות הדקה ה- 99! 
רכבים ממוזגים וחדישים! 

גם לנתב"ג!! 14.16.20 
מקומות, שרות אמין, 

מחירים זולים!!
,052-710-10-20

053-3106300)46-19/19(_____________________________________________

מוצרים 
ושירותים

אמבטיות
 "זאב אמבטיות" -

לא שיפצנו רק החלפנו 
אמבטיה! תיקון, ציפוי 

והלבשה, 09-9584862, 
,02-5333862
03-5445901)36-04/19(_____________________________________________

מכירת רכב

סיטרואן

 הובלות רחמים מומחים 
ל-העברת דירות ופריטים 

בודדים לכל חלקי הארץ - 
הנחות לאברכים וזו"צים. 

השכרת משאיות לפי שעות.
050-5257454)46-17/19(_____________________________________________

הובלות

 רשתות למניעת יתושים 
רשת שקופה/הזזה/גלילה. 

*הדברת מזיקים: נמלים, 
ג'וקים וכו' ר-1223.

050-5544413)47-16/19(_____________________________________________

הדברה

אירועים
 השכרת ציוד לאירועים 

מקרנים מסכים רמקולים 
פלזמות, מחשבים, פנסים 

מצלמות, מקרופונים
054-4420846)47-18/19(_____________________________________________

 אתרוג אברהם - 
מחפש מורה עם אידישקייט? 

מקצועי, סבלני ואמין,
המלצות בשפע,
052-5487975)24-26/19(_____________________________________________

 נהיגה ברמה אחרת, 
לימוד מהיר, קצר 

ואיכותי, יוסי בן יהודה, 
 ,03-5352975
052-2595370)03-04/19(_____________________________________________

מחשבים

■ השכרות: מחשב נייד 
לשבוע 130 ש"ח, ומקרן ליום 

80 ש"ח. הגברה ליום 80 ש"ח. 
המרה מוידאו לדיסק 30 ש"ח. 

050-7801545)31-31/19(_____________________________________________

מרכז מתקדם קפלר
להוראת נהיגה

&3,500

קבלנות למשאית 
לבעלי רשיון על 

פרטי הילוכים

שיעורים 
עד הרישיון

 kepler.co.il

החבילה כוללת:
שיעורי חובה+
טסט פנימי+
טסט ראשון

 רח' ההסתדרות 2 פתח תקווה
משרד: 03-9318481 נייד: 050-5263503

אפשרות 
ללימוד ע"י 

מורות

לימוד לכל דרגות
האופנועים

אפשרות ללימוד 
ע"ח הפיקדון

לימוד
לנכים

5,900
4,000

רכב משא קל

אוטומט
פרטי הילוכים /

₪

₪

שידוכים

■ יוסי זיו - צלם אירועים 
מקצועי! צוות מורחב, 

שירות ואיכות ללא 
פשרות, מבצעים מיוחדים 

_____________________________________________)49-20/19(לחתונות 0525-778544

צילום

רפואה משלימה
 לגברים בלבד! טיפול 

אנרגטי לשרירים ושיפור מצב 
הרוח וזרימת הדם בגוף 

052-7172822)03-27/19(_____________________________________________

 וורידים ודליות ברגליים? 
טיפול מהפכני טבעי בד"צ 

ע"ח, 050-6000613 
_____________________________________________)35-35/19(דרושים זכיינים

 גם אני שוכר בנח -קאר, 
סוכנות להשכרת רכב בארץ 
ובחו"ל. שירות! אמינו! מחיר!

0722-777-200)03-04/19(_____________________________________________

 השכרת רכב, מחודש 
ומעלה, ליסינג ומכירה 

במחירים מפתיעים
050-5888722)08-09/19(_____________________________________________

השכרת רכב

לימוד נהיגה

 דרור חלוץ,מורה מוכר 
בבני-ברק והסביבה, יחס 
אישי וסבלני, במחירים  

מיוחדים, הקפדה על זמן 
שיעור נהיגה 40 דקות 
לפחות,  אוטומטי 130 
ש"ח, ידני 130 ש"ח, 
אחוזי הצלחה גבוהים 
במבחן המעשי, ספר 

תאוריה חינם
_____________________________________________)51-26/19ל(052-2514960

 תשכרו טוב!!! 
לא שוכרים רכב לפני 
שמתקשרים ל"שחר 

השכרת רכב", פרטיות, 
מסחריות, מפוארות, 
מרכז הזמנות ארצי:

077-40-900-70)36-37/19(_____________________________________________

 עם הרב היועץ י. רפאל 
ענבל יחד נכניס נוף לחיים 

תוכנית יעילה לשינוי וחשיבה 
מחודשת, המלצות בשפע. 

052-7621135)21-21/19(_____________________________________________

יעוץ נישואין

הסוכן החרדי שלך
 הוותיק והאמין

בחברות הגדולות בעולם 
מרכז הזמנות ארצי

050-4160126 | 03-5705102  

השכרת רכב

 משה אלסייג- מורה 
לנהיגה לרכב + לאוטומט, 

רכב חדש, מלמד גם לתאוריה, 
אוירה נעימה וסבלנית, מחירים 

_____________________________________________)48-07/19(זולים! 052-2523284

 "שידוכי המרכז" 
-חרדים ודתיים בלבד! 

מחלקה מיוחדת 
לאשכנזים, חסידים, 

ליטאים וספרדים, דת"ל, 
גם נפשי קל ופרק ב', 

שדכן מקצועי עם המון 
הצעות. 054-8422105 

03-6189388)42-15/19(_____________________________________________

שיפור הראייה
 שיפור הראיה בדרך 
הטבעית ללא משקפיים, 

עדשות מגע, או ניתוחים. טיפול 
בליקויי הראיה ובמחלות עיניים. 

 050-414-5359
072-282-8034 יואל לוי 
www.yoel-levy.com)33-06/19(_____________________________________________

תקליטנים

 "נוריאל עוז", 
אורגניסט, תקליטן, זמר 

מלהיב ומרגש לכל ארוע! 
_____________________________________________)36-38/19ל(במבצע! 054-4314029

 מבצע צילום מקצועי 100 
תמונות + וידאו + אלבום 600 

ש"ח ברית/בריתה/בר מצווה/
_____________________________________________)46-09/19(חינה 900. 052-8510980

קורסים

 אודי צילום חתונות, 
סטילס, וידאו ורחף. בר מצווה, 

אירוסים ובריתות במחירים 
_____________________________________________)50-49/19(מפתיעים. 050-5808315

 שידוכים "הרי את" שדכן 
מנוסה - כיפות סרוגות, פרק 
ב' חרדים. וחוזרים בתשובה. 

052-3245153)50-07(_____________________________________________

הלבנת שיניים
 קרסט- מדבקות להלבנת 
שיניים, כל הסוגים במחירים 

מפתיעים! רח' עזרא 66 ב"ב 
03-6199567)51-6(_____________________________________________

פיתוח קול
 לא מצליח לעלות טונים? 

מצטרד לאחר שירה?
פיתוח קול זה הפיתרון!

_____________________________________________)51-10ל(052-7157785

 מעוניין לקנות כל סוגי 
המכוניות לפירוק + נסיעה. 

050-5238722 052-4714818)52-51/19(_____________________________________________

קנית רכבים

 הסרת עין הרע פחדים 
ומתחים באמצעות עופרת 
בהמלצת אדמו"רים ורבנים.

052-7611725)52-07/19(_____________________________________________

הסרת עין הרע

 סיטרואן ג'אמפי, 2014, 
אוט', 9 מקומות, מזגן מפוצל, 

מצב מעולה 054-7916871 
_____________________________________________)01-04(להתקשר עד 22:00

 נוסעים עם בן תורה, 
הסעות ברכב חדיש ומפואר עד 

_____________________________________________)1-5(20 מקומות 054-8420042

הסרת שיער
 הסרת שיער בליזר, 
בטכנולוגית המתקדמות, 
טיפולים ללא הגבלה, עד 
להשגת התוצאה הרצויה, 

מבצעים מיוחדים! 
079-5226200)1-4/20(_____________________________________________

לימודים
 ישיבה לבחורים/מדרשייה 

לבנות, בנשיאות האדמור ר' 
יוסף יושיעהו פינטו - בחצור 

הגלילית מקבלת בחורים, 
בגילאים 16-32.

גברים - 052-3822938
_____________________________________________)1-4(נשים - 053-4240198

 זקוק לעו"ד מקצועי לכל 
מטרה? הכוונה והפניה למיטב 
עורכי הדין המובילים בישראל! 

079-5227716)1-4/20(_____________________________________________

עריכת דין

 מורה לאנגלית מב"ב, 
לכל הגילאים והרמות, סובלני 

ובמחיר נח, שמואל
050-2433465)1-12(_____________________________________________

 "הצימר של מולי"- 
בעתיקה, 2 חד', חדישה 
מטופחת, מול קרליבך, 

לזוג + 2, חניה.
03-9363752 050-6241690)39-41/19(_____________________________________________

 "אחוזת אפרת" צימרים 
בעתיקה, מהודרים, מאובזרים 

ברמה גבוהה + ג'קוזי, 
052-2840299)22-22/19(_____________________________________________

צפת
 בלב העיר העתיקה, 

דירת 5 חד', מתאימה ל- עד 
_____________________________________________)09-10/19(15 נפשות 050-4666403

 מקום צנוע ויפה, ממוקם 
בצלע ההר, צופה לנוף מירון, 

300 ש"ח לזוג, 053-3147542, 
052-7155422)48-47/19(_____________________________________________

 צימר מאובזר ממוזג ונקי 
+ חצר ונוף. מרחק הליכה 
_____________________________________________)42-41/19(מהעתיקה. 052-3455254

צפון

ערד

 צימר מפואר מאוד + 
ג'קוזי ספא ענק, מדשאות 

וערסלים + בריכה מוצנעת, 
נוף עוצר נשימה! 780 ש"ח 

ל- 2 לילות - תחבורה ציבורית 
מכל הארץ עד המקום, שעון 

_____________________________________________)25-27/19(מים מהדרין. 054-5742965

 מתחם נופש מפואר 
מתאים לזוגות/משפחות עד 

_____________________________________________)47-20/19(60 איש 052-8860953

 "אחוזת מרים" - 6 
צימרים מפוארים + בריכה + 
ברכת ספא מחוממת וסאונה, 

למשפחות/זוגות,
,052-5254569/70

04-6980419)10-14/19(_____________________________________________

ספסופה

נתניה

נהריה
 "אבני החושן"- סוויטות 
נופש מהממות במרכז העיר 

וצמוד לים. מבצעים! 
054-6299082 054-6388082)38-12/19(_____________________________________________

 2 וילות מפוארות וחדשות 
4 דק' מהחוף הנפרד אפשרות 

ארוח עד כ - 30 איש, קרוב 
_____________________________________________)07-09/19(לביה"כ. 052-6460451

 וילה גדולה ומשתלמת 
לאירוח, בריכת שחיה גדולה 
ומקורה, מרחבי דשא, פינת 

ישיבה ומנגל, 077-5590283, 
_____________________________________________)10-10/19ל(054-5726412

 סוויטות ארגמן + ג'קוזי, 
ספא פרטי לכל יחידה + ברכה 

בנויה ברמה גבוהה, צמוד 
_____________________________________________)11-14/19(למירון, 050-2606535

 "בקתות עלי הגפן" + 
בריכה ג'קוזי ונוף. "צימר הגפן 
בחושן" - צימר בודד מאובזר, 

054-6465188)18-18/19(_____________________________________________

 2 מתחמים נפרדים, וילה 
+ 3 יחידות צימרים, בריכה 

פרטית בכל מתחם, ערסלים, 
_____________________________________________)18-18/19(נדנדות וסנוקר, 050-5313031

 2 צימרים לזוגות/
משפחות עד 16 איש + ג'קוזי 
+ בריכה מובנית+חצר מתקני 
_____________________________________________)27-27/19(גן+נוף פרטיות. 053-7519198

 מתחם נופש חדש 
ויוקרתי! 3 יחידות מפוארות 
+ בריכה גדול + ג'קוזי ספא 

_____________________________________________)28-28/19(פרטי 054-2562686

 יחידת אירוח בפוריה 
למשפחות עד 8 נפשות 
ולזוגות באוירה יחודית, 

במתחם בריכה ענקי וג'קוזי. 
050-7070030)51-10(_____________________________________________

פוריה

 בצפת 3 חד' 2 מזגנים 
ק"א, כניסה נפרדת, כניסה 
מיידית. א. להשכרה לטווח 

_____________________________________________)52-7(ארוך 054-3377431

 בדרום צפת 7 דק' 
מהעתיקה 10 מיטות, נוף 

מדהים לכנרת ורשב"י, נקיה 
_____________________________________________)1-4(וממוזגת. 052-7147514

 דירת נופש ברמה גבוהה 
נוף לכנרת, 4 חד' ממוזגים, 
אפשר לקבל תמונות במייל. 

058-4453986)1-24(_____________________________________________
 ניסן אלמרה 99 טסט 

לחצי שנה מצבר, אלטרנטור 
ורדיאטור חדשים. 

_____________________________________________)2-5ל(052-7621667

ניסן

 נמצא נגן באזור חנוכה 
ברח' השומ ב"ב ע"פ סימנים - 

050-4107820)2-5(_____________________________________________

 אבד שעון "ראדו" בקו 
498 מאופקים לב"ב במוצש"ק 

שמות. 058-322915
_____________________________________________)2-2ח(או: 052-7164403

תקליטן
לאירועים

ציוד הגברה
להשכרה

050-8521404
054-8458872

 דירות נופש "שיר 
המעלות" מחודשות 

ומאובזרות, בריכה מקורה, 
החל מ- 550 ש"ח לזוג,

,052-7400402/1
04-9978889

www.שירהמעלות.co.il)37-37/19(_____________________________________________

תרום
 ארוח כפרי לזוגות 

ומשפחות ל-40 אורחים 
ב-10 חדרים סגורים, בריכה 

מחוממת, מקווה לגברים, ס"ת 
_____________________________________________)03-02/20(במקום. 050-3388668

סאנגיונג

מאזדה

 ברכת יוסף שידוכים עבור 
גילאים 30-40 רווקות/רווקים 

איכותיים ומלומדים. 
03-9643668 050-5559877)3-6(_____________________________________________

 בבית הכנסת מנין 
אברכים בק. הרצוג, נמצא 

ציקוליקוצים )משומש( בא' 
_____________________________________________)3-3ח(שבט. 03-5797249

 ביום ט' בשבט אבד 
פלאפון גלקסי יקר צבע זהב 
_____________________________________________)3-3ח(ברכבת הקלה 050-6256846

 נמצא בתחנה ב"ב ברבי 
עקיבא 69 פינת ירושלים 

_____________________________________________)3-3ח(מיטריה גדולה 053-3155415

 אבדה קופסת פאה בב"ב 
בתחנה ברח' השומהר לכוון 

_____________________________________________)3-3ח(ירושלים 052-7139534

אבידות

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם:

_____________________________________________)2-2ח(1-599-500-003

יודאיקה

מעונין לקנות
ספרי תורה 

ומגילות אסתר
ישנים, גם פסולים
054-6420392

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח

050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
050-4115114
050-4130444

בשבתות  ובפסח
054-9900770

 דירות נופש ליחידים/
משפחות מול הים, נוף 

מדהים, גם בשיכון ד' - צאנז, 
052-5004466 ,058-3777500)18-18/19(_____________________________________________

 סוויטה גדולה 
וחלומית, נוף מדהים 

לכנרת, מבצע חורף!!!
 2 לילות לזוג ב - 700 

_____________________________________________)42-09/19ל(ש"ח 052-7164243

ירושלים והסביבה

 במלון רמדה, חדר + 
מטבחון ומרפסת, כולל שרותי 

המלון )ללא אוכל( לימים/
שבתות/תקופות,

052-7184183)42-41/19(_____________________________________________

 מול הכותל, גדולה, 
איכותית, נוף, נקיה, למהדרין 

עד 12 איש לא דירת כוך. 
_____________________________________________)33-04/19(חיים 054-6371079

 בנין ישיבה להשכרה 
בשבתות + חדר אוכל + בית 

כנסת, 052-7646764,
052-7634389)46-45/19(_____________________________________________

 הצימר שלך בצפון 
ירושלים, מיזוג ועד 35 נפש, 

די. וי. די. מנגלים, ג'קוזי, בריכה 
מחוממת, 250 ש"ח ללילה. 
02-9975241 055-6697474)50-05/20(_____________________________________________

 בגאולה, 2 חד' יוקרתית 
מאובזרת ונוחה +גינה.

*במקור ברוך 4 חד' חדישה 
_____________________________________________)43-42/19(ויפיפיה + חצר. 053-3131809

 בהרי יהודה, שבשפלה, 
מתחם נופש עד 20 מקומות 

+ חצר גדולה עם מתקני 
_____________________________________________)44-43/19(שעשועים 050-7447071

 3 צימרים עד 20 איש, 
ג'קוזי, ספא ובריכה בכל 

צימר+ טרמפולינה, ערסלים, 
מנגל ופינות ישיבה. 

055-6678585)21-21/19(_____________________________________________

 "חופשה במרומים" 
צימרים לזוגות + בריכה 

מחוממת מוצנעת + ג'קוזי 
+ מטבחון מאובזר + נוף, 

בקרבת ביה"כ 050-3770300 
053-7707020)22-26/19(_____________________________________________

 דירות נופש במגדלי 
המלאכים, 2-3 חד', מאובזרות, 

על הכנרת, במחירים שווים 
052-5843990 055-6708034)35-35/19(_____________________________________________

 חדרי ארוח מאובזרים 
מעל המים, מחירם מוזלים, גם 

לתקופות ארוכות 
052-2634477 ,052-3224835)37-39/19(_____________________________________________

 "אחוזת נוף כנרת" - 
דירות נופש חדשות ומפוארות 

בטבריה + ג'קוזי + נוף 
לכינרת, חצר ענקית, במחירי 

_____________________________________________)37-10/19(השקה!! 053-3128502

יבניאל

 "אחוזת כינורות" - 
צימרים וסוויטות, מרחק 

הליכה לכנרת ולטיילת, בריכה 
מחוממת + ספא, החל 

מ- 349 ש"ח. 050-2080678 
079-5551606)51-50/19(_____________________________________________

 בגאולה, דירות נופש 
נקיות ומאובזרות קומפלט, 

יפיפיות במגוון גדלים.
058-3284786 053-3184783)51-48/19(_____________________________________________

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 

חדר וחצי מרווחים. כניסה 
_____________________________________________)52-11/19(פרטית. 050-2424042

 לשבתות וחגים במקור 
ברוך/גאולה, 3 חד' ממוזגת 

נקיה ומטופחת.
054-8476494)52-24/19(_____________________________________________

 יחידת נופש לזוג + 1 
עיצוב חדיש, נוף לכינרת, דקות 

לביה"כ 054-6511250 מגדלי 
_____________________________________________)1-8ל(המלאכים. 

 קרוב לכותל גאולה 
)מא"ש( דירת אירוח לשבתות, 
חדר וחצי מרווחים כ. פרטית. 

050-2424042)52-14(_____________________________________________

 להשכרה מלונית 
בטבריה, מיקום מרכזי, 19 

_____________________________________________)1-4(חדרים מרווחים. 050-5665959

 לזוגות ומשפחות מחירי 
מבצע! שבתות חתן/גיבוש 

סנוקר טניס וכו' 
077-8228803 052-3540874)2-13(_____________________________________________

 צימר נופי הירדן בנצימר 
סוויטה מפנקת+ג'קוזי, 

מרווח, מרפסות, נוף, ענקית 
א.לקבוצה 050-7362739 

050-2403750)35-38/19(_____________________________________________

 בצור הדסה - וילה יפיפיה, 
7 חד', גינה, מרפסות, עד 

20 איש, 2,000 ש"ח ללילה, 
054-6987004)13-14/19(_____________________________________________

 חדרי אירוח מפוארים 
להשכרה עד 20 מיטות 

בירושלים צמוד לרחוב בר אילן 
175 ש"ח למיטה.

054-7721307)45-19/19(_____________________________________________

 יחידה חדשה בזכרון יעקב 
5 200 ש"ח ללילה, אפשרות 

לתקופות ארוכות.
02-5003880  052-7637831)49-20/19(_____________________________________________

כלנית

 צימרים חלומיים + ג'קוזי 
ענק ספא, בריכה אולימפית, 
צנועה ומבודדת! מושב דתי, 
תחבורה ציבורית מכל הארץ, 

_____________________________________________)23-23/19(ביה"כ קרוב! 052-4484443

כפר ורדים
 צימר קלאב - דירת נופש 
ליד הר מירון, אלגנטי מרגיע  
ונעים, 3 חדרי שינה, ג'קוזי, 
סלון, פ.אוכל, מטבח כשר 

ומאובזר, מרפסת שמש עם 
גריל, 050-6994472, 

050-5548036)26-52/19(_____________________________________________

 צימרים מפוארים 
בצפון+ג'קוזי גדול בכל 

צימר+בריכה מחוממת בחורף 
ומוצנעת. מבצע חורף חם!

054-6242965)46-45/19(_____________________________________________

 צימרים חלומיים + 
ג'קוזי, ספא, ב. פרטית 

ומבודדת - מושב דתי, ביה"כ 
_____________________________________________)50-21/19(קרוב! 052-4484443

 צימרים מפוארים + 
ג'קוזי ספא ענק, בריכה פרטית 
ומוצנעת, מושב דתי, תחבורה, 

050-2565636)50-44/19(_____________________________________________

 וילת נופש + בריכה 
פרטית אפשרות לנופש זוגי 

_____________________________________________)49-04/19(בצימר המערה. 050-5990545

מושב גורן

מושב עלמה
 צימרים + בריכה+ג'קוזי 

לישיבות, שבתות חתן 
ומשפחות,מאובזרות וממוזגות 

052-8793288)18-20/19(_____________________________________________

מושב תרום

 מזל - ארוח כפרי, וילה 
מרווחת ומושקעת, נוף מדהים 
+ בריכה, למשפחות ולזוגות, 

עירוב מהדרין, גישה לנכים, 
052-8013000)50-05/20(_____________________________________________

 "בוסתן לביא" דירת 
נופש יפיפיה נוף מדהים 

סטנדרט גבוה, פרטיות באוירה 
פסטורלית + המלצות.

050-6333765)03-14(_____________________________________________

 דב ושושנה לנדאו - 
דירות ברמה גבוהה, ממוזגות 

ומאובזרות, למשפחות, 
אפשרות לזוגות באמצע שבוע, 

04-6989510 ,052-8771810)38-37/19(_____________________________________________

מירון

 ארוח כפרי בווילה יפה 
+ בריכה פרטית, מושב 

דתי, 02-9913107,
,054-6928116
_____________________________________________)36-36/19ל(054-8470055

 צימרים חדשים מאובזרים 
וומוזגים, 7 ד' לרשב"י. א. 

לקבוצות + חדר אוכל.
050-8989641/0 04-6980744)47-44/19(_____________________________________________

 דירות מרווחות וממוזגות 
חצר דשא + נדנדות, משפ' 

סופר. 052-8401847
04-6989734)47-47/19(_____________________________________________

כרם בן זמרה
 "אהבה בגבהים" - 3 
סוויטות חלומיות, נוף, 

בריכה מחוממת, מקווה, 
החל מ- 750 ש"ח ללילה 

)בין מירון לצפת(.
050-7220147

www.godiab.com)48-49/19(_____________________________________________

 בסנהדריה! בירושלים! 
יחידת נופש זוגית מפנקת ללא 

מדרגות יומי/שבועי.
052-7638702)3-17(_____________________________________________

 משפחת שטרק - בעליה 
לציון דירות זוגיות ומשפחתיות 
ברמה גבוהה, 050-6393480, 
050-9989500 ,052-6181700)11-12/19(_____________________________________________

 צימר נקי וממוזג, 
משפחתי, מרפסת נוף, קרוב 

לרשב"י. משפ' אלק,
04-6989119 ,054-8042119)42-41/19(_____________________________________________

■ יחידות נופש, מאובזרות, 
קרוב לרשב"י, נוף מדהים, 
במחירים נוחים. מרציאנו,

04-6987450 054-5989347)25-29/19(_____________________________________________

■ אירוח פאר חדש - 
מרחבים למשפחות, קבוצות 
ולזוגות + נוף, מרהיב סמוך 

לרשב"י, 052-5226788,
 ,052-4478055

04-6980585)35-35/19(_____________________________________________

 מתחם הכולל דירות 
+בריכה ענקית, מאובזרת 
למשפחות גדולות+ג'קוזי 
_____________________________________________)29-29/19(וחצר אוכל. 052-2979067

 צימרים מרווחים 
וממוזגים קרובים מאד 

לציון הרשב"י, 
לזוגות ומשפחות. 

052-7644916)36-36/19(_____________________________________________

 "ארוח אצל הכהנים" 
דירות נקיות ומרווחות לזוגות 

ומשפחות, חצר גדולה 
ומטופחת+מתקנים לילדים 

_____________________________________________)32-32/19(וחדר אוכל. 054-6987257

 "בית ארז אירוח יהודי" 
- בהר כנען, 55 מיטות, חדר 
אוכל + חצר גדולה וביכ"נ + 

Beiterez.net .בריכה
052-4281804)4-3/20(_____________________________________________

 טויוטה קורולה שנת 99 
במצב מצוין ללא תאונות, 
מחיר 6,800 ש"ח. בר"ג. 

_____________________________________________)4-7ל(054-8082686

טויוטה

 למכירה מאזדה 5 שנת 
2007 7 מקומות עם גגון 

_____________________________________________)4-5ל(ומנוע חדש. 054-5584590

 רודיוס 2010 במצב נדיר 
מכני וחיצוני שמור מאוד 

ומטופל במוסך מורשה, נהג 
יחיד 370 אלף ק"מ. 

050-4111678)4-7(_____________________________________________

 פגו 407 שנת 2006 מצב 
טוב מאוד עדיפות לאברכים 
במחיר מצוין 054-8423031

_____________________________________________)4-5ל(054-8485949

פאג’ו

 הסעות והובלות לכל 
חלקי הארץ רכבים, 16, 23, 
_____________________________________________)4-7ל(50 מקומות. 055-6766490

 אלעזר מיזוג אויר וחשמל 
מבצע חורף מזגן + התקנה 

1,590 טכנאי מוסמך. 
054-9806187)4-7(_____________________________________________

מיזווג אוויר

 אבד לך משהו? מצאת 
משהו? התקשרו בהקדם. 

_____________________________________________)4-4ח(1-599-500-003

 אבדה קופסת פאה בב"ב 
בתחנה ברח' השומר לכיוון 

_____________________________________________)4-4ח(ירושלים 052-7139534

 נמצא נגן בקו 280 מב"ב 
_____________________________________________)4-4ח(לאלעד 052-7652034

 נלקח או הוחלף בטעות 
מעיל צמר באוטובוס 402 

מב"ב לירושלים ביום שלישי. 
_____________________________________________)4-4ח(052-7111809

 אבד צמיד זהב משובץ 
אבנים בב"ב המוצא מתבקש 

_____________________________________________)4-4ח(להתקשר 058-3268832

 אבד לי צמיד זהב 
ממגנוליה ב-18.12.18 באזור 

ת. מרכזית/שוק מ. יהודה 
_____________________________________________)4-4ח(052-7117847

 אבד כרטיס זיכרון של 
מצלמה 32 גיגה לפני כחודש 

וחצי )באזור חנוכה( בירושלים. 
058-3236978)4-4(_____________________________________________

 "בקתות תאיר לכנרת" 
- מעץ, יפיפיות + ג'קוזי 

בכל יחידה, נוף מדהים, גינה, 
_____________________________________________)02-01/20(מאובזרת! 050-6927465

 במתחם הארזים טבריה 
בהנהלה חדשה חרדית, 

סוויטות למשפחות, קבוצות, 
שבתות חתן, הרשמה לבין 

הזמנים בעיצומה, 
04-6715330)23-23/19(_____________________________________________

 ללזוגות לימים שבתות 
וחגים דירה יפה מטופחת עם 

מרפסת נוף מהמם לכנרת. 
058-6454340)46-05/19(_____________________________________________
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המלצות רבות באיזורים החרדיים ניתן לראות דוגמאות
זאב אמבטיות
תיקון, ציפוי והלבשה של אמבטיה חדשה ב-3 שעות

לפני

 47
שנות 
וותק

לא שיפצנו-רק החלפנו אמבטיה!!!
אחרי

תינוקות

ריהוט

תקשורת

כללי
 במציאה!! פאת סמי 

קאסטם 100% טבעי חדשה 
בקופסא! רק 980 ש"ח

054-8443223)08-09/19(_____________________________________________

 טלפון echo ב-100 ש"ח. 
054-8498936)2-2(_____________________________________________

 למכירה חלונות ותריסים 
יד שניה וחדש, מבחר ענק 

שמתחדש מידי יום.
03-6884123 050-5274348)2-5(_____________________________________________

 קורקינט דו גלגלי, גלגלים 
מיוחדים, 200 ש"ח. 

053-3120620)2-4(_____________________________________________

 מקלות סוכר וכוסות 
לפופקורן בכל הגדלים 
בסיטונאות. א.להובלה.

)קונה בקבוקים רק 
_____________________________________________)31-32/19(בפ"ת( 054-7929690

 אופני הרים גדולות , 
הילוכי פרפר ,קפיצים קדמיים, 
במצב מצוין 500 ש"ח באזור 

_____________________________________________)31-32/19(פ"ת 050-6867740

 שולחן מחשב, פורמיקה, 
צבע בז/ + מגירה עם גלגלים. 

_____________________________________________)45-8/19(300 ש"ח. 053-3198860

 A.E.G קומקום חשמלי 
_____________________________________________)2-2ח(תקין 25 ש"ח. 052-3463482

 למכירה שואב אבק גרמני 
ביתי במצב חדש כולל חלקים 

מחיר 200 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(050-8447547

 תנור + גז 390 ש"ח 
_____________________________________________)3-3ח(בלבד. 054-5656194

 מדפסת HP צבעונית 
משולבת עם פקס וסריקה 

כחדשה 299 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(058-3263264

 נגן דיג'י-מאן + מגן + 
שירים רק 130 ש"ח בבית 

_____________________________________________)3-3ח(שמש. 054-8478877

 בהזדמנות שידה 8 מגירות 
+ מראה מעץ מלא )אפשרי 

להוריד( 500 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(052-5234552

 בהזדמנות!! שולחן סלוני 
במצב מצוין. 050-416457 

_____________________________________________)3-3ח(ירושלים.

 ארון 3 דלתות צבע קרם 
שמנת + 4 מגירות גדולות 

290 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 שידה מגירות חזקות 190 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח בלבד. 052-5797813

 2 מיטות עם מזרונים מצב 
מצויין רוחב 0.70 ב- 350 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7174414

 ארון למטבח על גלגלים 
_____________________________________________)3-3ח(ב-150 ש"ח. 052-7174414

 פינת אוכל 480 ש"ח ללא 
כסאות צבע חום. 

_____________________________________________)3-3ח(054-5656194

 כסא נדנדה מעץ, מזרון 
ובד, משענת גבוהה, 190 

_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 052-6784969

 ארון גובה 2.4 רוחב 1.65 
עומק 1.57 בצבע עץ במצב 

מצוין 500 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(052-8958197

 כסא משרדי הכולל 4 
גלגלים + מנגנון הגבהה 

במחיר הזדמנות. )ב"ב(. 120 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 כסא מנהלים מעור שחור 
במחיר הזדמנות )ב"ב( 300 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח בלבד. 054-7216671

 140X70 שולחן סלוני 
מעץ מלא ומסיבי במחיר 

מציאה )ב"( 250 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(054-7216671

 כסא משרדי כחדש 
קטיפה טורקיז + ידיות 

וגלגלים, מרווח בירושלים רק 
300 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(050-7120286/5

 2 סטנדים לתליית בגדלים 
למכירות + גלגלים נפתח ל-3 

מטר במצב טוב 250 ש"ח 
_____________________________________________)3-3ח(כ"א. בירושלים 050-4120286

 דלתות "חמדיה" קומפלט 
צבע דובדבן 70/80 כחדשות 

_____________________________________________)3-3ח(249 ש"ח. 053-3188804

 4 כסאות מטבח עץ, 
קיפוד בד משובץ מצב מצוין 

_____________________________________________)3-3ח(500 ש"ח. 054-5705546

 ספרייה על עמודי ברזל 
_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח בי-ם. 052-7178693

 ארון נעליים 200 ש"ח 
גובה 80 ס"מ. אורך 80 ס"מ 

_____________________________________________)3-3ח(בי-ם. 052-7178693

 2 שידות קטנות בירושלים 
_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח. 052-7178693

 שידה מגירות חזקה ויציבה 
עם גלגלים עץ מלא, 190 ש"ח 

בלבד. 052-5737813
_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 ארונות מטבח שש + 
כיור 500 ש"ח, דלת פלדלת 

_____________________________________________)3-3ח(500 ש"ח. 054-8435872

 כורסת עיסוי המתקדמת 
בעולם "novo" במצב מצוין 

8,000 ש"ח עם אחריות 
בתוקף "כפר חבד" 

054-4202316)3-6(_____________________________________________

 שולחן סלוני עם 6 כסאות 
ב-500 ש"ח. במצב מצויין. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7174414

 בהזדמנות ספריית קודש 
מפוארת כחדשה עץ מלא 

חזקה במיוחד במיר מציאה. 
_____________________________________________)3-3ח(050-41111114

 ארון לבגדים ליחיד 200 
ש"ח בי-ם פורמיקה לבן דמוי 
_____________________________________________)3-3ח(מקרר סנדוויץ. 052-7178693

 שולחן עגול מעץ נפתח 
200 ש"ח צבע חום בי-ם קוטר 

_____________________________________________)3-3ח(45. 052-7178693

 שולחן גירוף 50 ש"ח 
בירושלים קטמון ישנה.

_____________________________________________)3-3ח(052-7178693

 מיטה זוגית יהודית 500 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח עץ מלא 052-7178693

 2 שידות קטנות בירושלים 
_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח. 052-7178693

 סט ארון בגדים 7 דלתות 
סנדוויץ + קומידה + מיטה 

זוגית 500 ש"ח בירושלים.
_____________________________________________)3-3ח(052-7178693

 למכירה עגלת אמבטיה 
טיולון 380 ש"ח מצב טוב. 

_____________________________________________)3-3ח(054-5656194

 OYSTER עגלת תאומים 
- נקנתה לפני כחודשיים 500 

_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 054-8464909

 אמבטיה לבייבי גוגר צבע 
קרם שמורה מאוד 350 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(053-3188804

 טיולון + אמבטיה מצב 
מצוין 280 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 עגלת אמבטיה חזקה 
ויציבה 230 ש"ח )אפשר רק 

טיולון 120 ש"ח(
_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 כסא רכב 80 ש"ח + 
סלקקל 70 ש"ח + עריסה 2 
מצבים פלסטיק קשים צבע 

_____________________________________________)3-3ח(לבן 110 ש"ח. 052-5737813

 סלולארי LG + מטען 
סוללה חדשה טאצ' 260 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 ברה"ע למכירה טלפון 
שולחני סטארליין חדש באריזה 
דגם GLE-5933 ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7966786

 אופניים לילד לגיל 3 שנים 
+ גיל 5-6 שנים כ"א 130 

ש"ח. מצב טוב מאוד.
_____________________________________________)3-3ח(054-2819921

 כל תכולת הבית 
למכירה, מקרר, תנור, 

סלון עור, פינת אוכל + 6 
כסאות ועוד המון...

054-9776977)44-43/19(_____________________________________________

 סטוק של 100 חולצות 
מכופתרות מהמותגים 

ראלף לורן, טומי הילפיגר, 
נאוטיקה צבעונית 

 ,l,xl,xxl ולבנות, מידות
ב- 15,000 ש"ח,

055-9894908)04-05(_____________________________________________

 בושם N5 מבית שאנל 
המקורי. כחדש באריזה.

_____________________________________________)43-48(300 ש"ח. 054-6337121

 מדפסת ליינר 
BROTHER משולבת 

למשרד טונר חדש 400 ש"ח 
054-2252242)1-4(_____________________________________________

 רמקולים מותג למחשב 
עם סאב כחדשים 180 ש"ח 

054-2252242)1-4(_____________________________________________

 נט-סיטק למחשב כחדש 
דור 3.5 150 ש"ח. 

054-2252242)1-4(_____________________________________________

 עגלת טיולון אדומה גגון 
גדול מתקפלת לתיק קטן 

שכיבה מלאה, במצב מצוין. 
_____________________________________________)3-5ח(450 ש"ח. 053-3364930

 עגלה פגפרגו שחורה 
+ אמבטיה במצב טוב 4500 

_____________________________________________)3-5ח(ש"ח. 053-3364930

 תיק לעגלה + קשת 
לעגלה כחדשים נקנה ב"שילב" 

_____________________________________________)3-5ח(150 ש"ח. 053-3364930

03-5792841
054-7212985

אצל בתיה
אלפי פריטים 

מהממים

רק 10&
ועוד המון חדש!
72 שעות בלבד

יד שניה 
קונים

 קונה זהב! יהלומים! 
כלי כסף! בכל מצב! במזומן! 

אפשרות בבית הלקוח,
054-2821847)32-05/19(_____________________________________________

■ קונה ספרי קודש 
ישנים וכן מכתבים 

מקוריים מגדולי ישראל, 
תשלום גבוה.

052-7674348)49-04/20(_____________________________________________

 דרוש בתרומה שידה 
לתצינוק + מגירות צבע לבן - 

עדיף במצב מצוין. 
_____________________________________________)2-2ח(050-4160457 י-ם

 דרושה חוברת ללימוד 
נהיגה + שלט לרכב נהגת 

_____________________________________________)2-2ח(חדשה 052-7661529

 למשפחת אברך דרוש 
בתרומה זוג מיטות יהודיות 

_____________________________________________)2-2ח(ללא מזרון 053-3100941

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)2-2ח(ישיבה בתרומה. 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפחת בן תורה. 

_____________________________________________)2-2ח(050-6651365

 אם ברשותכם מקפיא 
שאינכם צריכים משפחת 

אברך תשמח לקבלו. 
_____________________________________________)2-2ח(054-7432035

 דרוש לקניה בתשלום 
סמלי, במצב מצוין, פלאפון 

כשר, אזור ב"ב. 
054-8491418)2-5(_____________________________________________

 דרוש מקרר קטן לבחורי 
_____________________________________________)3-3ח(ישיבה בתרומה. 050-6651365

 דרושה עגלת תאומים 
בתרומה למשפ' בן תורה. 

_____________________________________________)3-3ח(050-6651365

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
במצב מעולה במחיר זול. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7163334

 דרוש אטלס לתלמידה 
_____________________________________________)3-3ח(במצב טוב 050-4188923

 למשפחה בב"ב דרוש 
פקס/מדפסת במצב טוב! 

_____________________________________________)3-3ח(050-4188923

 דרוש מקפיא קטן, מקרר 
קטן ומזגן קטן לזוג צעיר.

_____________________________________________)3-3ח(054-7938941

 מעוניין לקנות נגן סנדיסק 
עם רדיו במצב מעולה במחיר 

_____________________________________________)3-3ח(סביר 052-7163334

יד שניה 
מוכרים

מוצרי חשמל

 מחליק מיני אמיקה חדש 
בנרתיק מהודר 100 ש"ח. 

אפשר בשוברים 
_____________________________________________)3-3ח(052-7157077

 מכונת קפה טובה מאוד 
כחדשה רק 250 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(055-6776323

 מחשב נייד לצפייה 
וכתיבה + ווינוס + אופיס 500 

_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 03-9342247

 מייבש כביסה במצב 
מצוין בהזדמנות 350 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(03-9342247

 קיטור לניקוי יסודי חברת 
moller-Germany חדש 

באריזה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(054-8438769

 טלפון סלולרי טלגו כשר 
תומך גם רמי לוי. חדש באריזה 

_____________________________________________)3-3ח(149 ש"ח. 058-3263264

 תנור גז שלוש להבות 
כולל צינור וברז לגז במחיר 
_____________________________________________)3-3ח(500 ש"ח. 052-7678911

 שואב אבק אובר-אורגינל 
_____________________________________________)3-3ח(300 ש"ח. 050-4173135

 ברה"ע למכירה משחק 
ברג'ה )כדור-רגל שולחן 

לילדים( ב-490 ש"ח 
121X59X31

_____________________________________________)3-3ח(טל': 052-7966786

 אוזניות בלוטוס חדשות 
צליל מעולה לסלולרי סוללה 

נטענת 80 ש"ח מציאה! 
_____________________________________________)3-3ח(טל': 050-2897977

 מקרר בגודל בינוני במצב 
מצוין 400 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7614934

 בהזדמנות תנור חימום 
חדש הכולל 4 ספירלות )בני 

ברק(. 150 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)3-3ח(054-7216671

 בהזדמנות!!! מדיח כלים 
גדול BLOOMBERG במצב 

מצוין )ב"ב( 450 ש"ח בלבד. 
_____________________________________________)3-3ח(054-7216671

 מציאה! 2 מסכי מחשב 
דק סמסונג + מאק במצב 

מצוין! 300 ש"ח. -052
_____________________________________________)3-3ח(5234552

 HP.פקס 80 ש"ח בלבד 
_____________________________________________)3-3ח(מצב מצוין. 052-5737813

 תנור חשמלי "מברזובה" 
חדש באריזה - 150 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(054-2819921

 מסך מחשב + פ[קס 
כל דבר 80 ש"ח בלבד + 
_____________________________________________)3-3ח(צעצועים. 052-5737813

 פקס 80 ש"ח + מסך 
מחשב 80 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 מחשב לבית עם מקלדת 
ועכבר, מהיר תוכנת כתיבת 
מסמכים מציאה 150 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(050-2897977

 A8500 HP מדפסת 
שמורה כחדשה משולב פקס 

צילום מסמכים ועוד. מסך גדול 
_____________________________________________)3-3ח(מגע 400 ש"ח. 052-2437292

 נגן-MP3 עם שירים + 
מתאם למחשב + אוזניות 

חדש 40- ש"ח 
_____________________________________________)3-3ח(050-2897977

 שעון יד חכם עם מצלמה 
מיקרופון בלוטוס ועוד. חדש 

באריזה 300 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(052-2437292

 רמקולים למחשב סבופר 
ענק 2 רמקולים + שלט 
חברת לוגיטק 400 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-2437292

 מיחם נירוסטה כחדש 14 
ליטר בפ"ת תוצרת חוץ 150 

_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 052-2786557

 מנורה לסלון 170 ש"ח, 
מנורה למטבח 130 ש"ח. 

מנורה לפ"א 130 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(052-2727474

 FX580 מצלמה פאנסוניק 
 X 10 12 מגה +  נרתיק זום

כחדשה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(052-2727474

 תנור תא אחד + כיריים, 
בקו, עובד מצוין 250 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(052-7957791 )בירושלים(

 תנור 2 תאים משולב עם 
כיריים 350 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(054-5397876

 מציאה! מחשב נייד היה 
בשימוש מועט 499 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(052-7171228

 מקרר קטן 350 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(052-7396092

 מסך מחשב "22 שטוח 
עם כבל למחשב וכבל חשמל 

מצוין. 250 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(050-2897977

 מחשבים ניידים ממשרד 
שנסגר במחיר מציאה החל 

מ-500 ש"ח. וכן מסכים, 
מקרנים, נייחים וציוד נלווה. 

ב"ב: 054-3558949
י-ם: 054-8470594

_____________________________________________)50-10/19(ק"ס: 052-7171228

 ,I5 מחשב חזק 
מושלם לתוכנות גרפיות 

מחודש כולל שנה 
אחריות, בחצי מחיר 

_____________________________________________)30-04/19(מחדש, 054-4543701

 נמצא צמיד באזור חנוכה 
_____________________________________________)2-5(בב"ב 050-4107820

 מעוניין בנגן סאנדיסק 
_____________________________________________)4-4ח(מהדגם הישן. 052-7191083

 מעוניין בגמרות 
שוטנשטיין גדולות בעברית. 

_____________________________________________)4-4ח(054-5372210

 דרושות סלסלות אחסון 
עם פתחל שניתנות להערם 

אחת על השניה.
_____________________________________________)4-4ח(050-4118885

 דרוש אופניים מידה 24 
פחות מ-200 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(053-3102754 052-3091689

 מעוניין לקנות טלפון 
חוגה במצב מצוין

_____________________________________________)4-4ח(050-4160457 י-ם

 מעוניין בנגן סאנדיסק 
_____________________________________________)4-4ח(מהדגם הישן. 052-7191083

 דרוש מכשיר סודה 
סטרים/בלון גז לעשיית סודה 

בתרומה לאברך.
_____________________________________________)4-4ח(052-7396092

 דרוש אופניים מידה 24 
פחות מ-200 ש"ח 

053-3102754/5
_____________________________________________)4-4ח(052-3091689

 רוכש במזומן תמונות, 
מסמכים, גלויות של בני ברק 

_____________________________________________)4-4ח(בעבר. 054-2509001

 ברה"ע למכירה גריל בגודל 
בינוני ב-120 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-7966786

 ברה"ע למכירה מיחם מים 
לשבת 30 כוסות ב-100 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-7966786

 נייד מסך 9 אינץ + שלט 
+ אוזניות + מטען לבית 
ולרכב + תיק. 350 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-8380655

 טאבלט מסך 10.1 אינץ 
במצב חדש 450 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-8380655

 FX580 מצלמה פאנסוניק 
 X10 12 מגה + נרתיק זום

כחדשה 500 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(052-2727474

 מחשב נייח בלי דיסק 250 
ש"ח. 03-6187374
_____________________________________________)4-4ח(או: 053-3179093

 משאבת חלב חשמלית 
לא היתה בשימוש 290 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(050-4134432

 אוזניות בלוטוס 
"סאמוויקס" עם כניסת כרטיס 

חדש באריזה 50 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(03-6185865

 נברשת ענתיקה - עשוייה 
מחרסינה + נחושת עם 
חמישה קנים 450 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(050-6658234

 רמקולים גדולים זוג 
ב-160 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)4-4ח(052-5737813

 3 גופי תאורה - )נורות 
הלוגן( מיועד לקיק 50 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-3463482

 מכונת תספורת חדשה 
באריזה חשמלית 170 ש"ח 

_____________________________________________)4-4ח(052-2786557 )בפ"ת(

 HP 40 דיו למדפסת 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח.  054-8431644

 CANON דיו למדפסת 
_____________________________________________)4-4ח(65 ש"ח. 054-8431644

 כיריים גז בילד-אין 
)לוקסור - 4 להבות( נירוסטה 

_____________________________________________)4-4ח(200 ש"ח. 052-3463482

DVD  תוצרת 
 KN-828 דגם KEMMEDY

_____________________________________________)4-4ח(כחדש 80 ש"ח. 052-3463482

 מערכת סטריאו "שארפ" 
רדיו + דיסק + 2 רמקולים 

_____________________________________________)4-4ח(150 ש"ח. 052-3463482

GPS  חדש באריזה דגם 
משוכלל מאוד עם מפות 

מעודכנות מחיר מציאה 280 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 054-8405498

 מסך דק איכותי 23 אינץ 
_____________________________________________)4-4ח(רק 250 ש"ח. 052-7171228

 רדיאטור 14 צלעות 150 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 050-4128920

 מחשב נייח כולל מסך 
דק 19 אינץ + מקלדת עכבר 

רמקולים 500 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(052-8401909

 מנורה לסלון 170 ש"ח. 
מנורה לנטבח 130 ש"ח. 
מנורה לפ"א 130 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-2727474

 תנור אפיה בילד-אין צבע 
לבן 145 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)4-4ח(052-573713

 כיריים גז "דה לונגו" מצויין 
120 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)4-4ח(052-5737813

 תנור אפייה בילד-אין 180 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. ב"ב. 052-5737813

 רדיאטור בטיחותי לילדים 
חדש + שעון שבת 400 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 מנגל חשמלי 100 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 מסכי מחשב בגדלים 
שונים דק 120 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

DVD  + קריוקי 150 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 תנור + גז 390 ש"ח 
_____________________________________________)4-4ח(בלבד. 054-5656194

 פקס 80 ש"ח + מסך 
מחשב 80 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-5737813

 מערכת מולטימדיה 
 VW 500 לרכב תואם מקור

_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 054-8113551

 מצלמת CANON דגם 
EOS300 מחיר 400 ש"ח 

_____________________________________________)4-4ח(054-8113551

 למסירה מכונת כביסה 
סמסונג 6 ק"ג פתח קדמי 

הכפתורים בעברים - מרעישה! 
_____________________________________________)4-4ח(050-4135002

 ספה אפורה פינתית 
כחדשה נטוצי עור אציתי יבוא 
מאיטליה 4,000 במקום 14. 

053-3120620)4-7(_____________________________________________

 ספריית קודש מעץ 
X2.404 סגורה בזכוכית כולל 

ויטרינה - 2,500 חיים 
054-5874988)4-5(_____________________________________________

 כורסת מסאז' עור 
צבע שמנת יפיפיה כחדשה 

משוכללת ד"ר גב עם מאסז' 
לרגליים 2,800 גמיש. אפשרות 

_____________________________________________)4-7(להובלה 053-3120620

 מיטת יחיד + ארגז ענק 
ב"ב חזקה מאוד 150 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-7609103

 ארון במצב מצוין בצבע 
עץ. גובה: 2.4 עומק: 57 ס"מ. 

רוחב: 1.65. 500 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(052-4790770

 מגירות גדולות + תלייה 
480 ש"ח. בלבד מצב מצויין. 

_____________________________________________)4-4ח(052-5737813

 שולחן כתיבה + 3 
מגירות מצב מצויין 150 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-5737813

 כסא נוח מתקפל )מתאים 
לטיולים( 40 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(052-3463482

 שולחן פינת אוכל נפתח 
חום וונגה רגל מרכזית חזקה 

_____________________________________________)4-4ח(260 ש"ח. 052-5737813

 ארון 3 דלתות צבע קרם 
שמנת מוכן להרכבה 280 

_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 052-5737813

 כסא משרדי מרופד עם 
מנגנון סינכורני מלא כחדש 

_____________________________________________)4-4ח(250 ש"ח. 050-6205446

 ספפה 350 ש"ח 
_____________________________________________)4-4ח(053-3134131

 מיטה וחצי מצב מצוין 
_____________________________________________)4-4ח(400 ש"ח. 053-3134131

 שולחן פינת אוכל צבע 
חום וונגה נפתח ל-2.30 מטר 

_____________________________________________)4-4ח(300 ש"ח. 052-5737813

 ארון מתכת חזק ויציב 260 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. בלבד. 052-5737813

 שולחן כתיבה עם 3 
מגירות 140 ש"ח. גדול וחזק.

_____________________________________________)4-4ח(052-5737813

 2 מיטות במצב מעולה 
עם מגירות 480 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(050-4185175

 שולחן פינת אוכל צבע לבן 
1.80 נפתח - 500 ש"ח גמיש. 

_____________________________________________)2-2ח(054-2252171

 עריסה חזקה ויציבה 140 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. בלבד. 052-5737813

 למכירה עגלת אמבטיה 
טיולון 380 ש"ח. במצב טוב. 

_____________________________________________)4-4ח(054-5656194

 סימילאק 400 דרם שלב 1 
חלב נוכרי 25 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(050-4135002

 עגלת אמבטיה + טיולון 
בלו-ברי שמורה ילד אחד 
בשימוש + ניילון לגשם 

_____________________________________________)4-4ח(050-4135002

 טיולון - עגלת תאומים 
chicco echo twin במצב 
מצויין 058-7019707 490 

_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 

 למכירה שידת החתלה 
לתינוק בצבע שמנת + תכלת 

במצב טוב 053-3364930 
_____________________________________________)4-4(450 ש"ח. 

 למכירה גלקסי יאנג 
כשר/תומך באריזה 250 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(053-3139340

 בלעדי! 200 סירי אידוי 
נירוסטה מיוחדים ללא 
חורים! מחיר מציאה! 

אידיאלי כמתנה
054-4543701)4-7(_____________________________________________

 מצלמת וידאו סוני ישנה 
עם קלטות in מצב חדש חייב 

_____________________________________________)4-7(להמכר. 053-3120620

 חד אופן 200 ש"ח.
053-3120620)4-7(_____________________________________________

 הדום לרגליים עם עיסוי 
ד"ר גב ממש בריא 350 ש"ח 

_____________________________________________)4-7(גמיש. 053-3120620

 שטיח מצב מצויין 90 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. בלבד. 052-5737813

 נעלי שבת עור לגברים 
מידה 42 100 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 חליפת בר מצווה חדשה 
_____________________________________________)4-4ח(250 ש"ח. 054-8483032

 רדיו חדיש קומפקטי 
ומעוצב 70 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 מתקן לאופניים לרכב 
_____________________________________________)4-4ח(חדש 250 ש"ח. 054-8483032

 תיק גברי שחור 150 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(054-8483032

 נעליים פאקומישל 42, 
חלק ]חתנים[ כחדש ממש, 

_____________________________________________)4-4ח(240 ש"ח. 050-4141737

 כוסות רוח 18 יח' בגדלים 
שונים ב-100 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(052-7617553 ב"ב.

 סט הזוהר פירוש הסולם 
10 כרכים 100 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(054-8429020 י-ם

 שלשה מדפי נוי צבעוניים 
לחדר ילדים מסנדוויץ אדום 50 

ש"ח למדף. 052-7600336 
_____________________________________________)4-4ח(בב"ב.

 טיטולים תחתון למבוגרים 
כל המידו ת כמות מצומצמת 

_____________________________________________)4-4ח(45 ש"ח. 052-7120970

 מכנס ג'ינס חדש מידה 40 
חברת קסטרו 100 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חדש 
באריזה חום כסף 90 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 חדש 
באריזה 35 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

 שמלת ערב שחור עם 
פייטים זהב 85 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010
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לעבודה מול לקוחות אסטרטגיים!דרוש/ה 

yair@kav-itonut.co.il :קו”ח למייל

די לממסד הרקוב  )"פרות 
באושים"( של דמוקרטיה 

ודת של עמלק

אבי אדמור"י דורנו שליט"א

מדברי כ"ק האדמו"ר מפרס שליט"א
058-3275870

דרושים זכיינים

100 אחוז טבעי
050-6000613

"חיי משפחה 
 שלמים" 

 058-3233987

משחה טבעית 
מיוחדת 

לבעיות עור
ומוצרים נוספים 

לשלמות הבית

 3 מזרוני נוער חדשים, 
ללא שימוש כיוון שלא מתאים, 

130 ש"ח למזרון, חדשים 
_____________________________________________)38-08/19(בניילון. 053-3198860

למכירה
מבחר פאות יד שנייה 

במצב טוב, טרייד אין- החלפה

050-203-00-07
www.wig-2.com :בקרו באתר

מקבלים פאות 
למכירה בבני ברק

 אופני הרים 24 הילוכים 
26 אינץ חברת מרין 300 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(055-9385263

 אופני עיר ללא הילוכים 
_____________________________________________)2-2ח(26 100 ש"ח. 055-9385263

 שעון קיר אליפסי יפה 
חדש באריזה גודל 25X33ס"מ 
_____________________________________________)2-2ח(35 ש"ח. בב"ב. 054-8418662

 סט שטיחים חום-כתום, 
לרצפה 80X50 ס"מ. שטיח 

מסביב לשירותים וכיסוי 
לאסלה 45 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8418662 ב"ב

 זיכוי בחנות "בנים" ע"ס 
139 ש"ח נמכר ב- 110 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(050-4186100

 "אוזניות לבוטוס סאמויקס 
חדשות ללא שיומוש כלל 60 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 03-5797481

 אופני הרים של חברת 
קוברה עם בולמים קדמים 400 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. ב"ב. 052-3500137

 חנוכיה עם בית, חזקה 
ואיכותית  קנים לשבת כחדש 

בב"ב 250 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(054-8479805

 תמיסות לעדשות מגע 
קשות - בוסטון, ניקוי 35 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8476805

 רדיאטור 14 צלעו חב' 
ברדר 2 עוצמות + מפזר חום 

בב"ב 150 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(054-8476805

 מכנס ג'ינס מידה 40 חב' 
קסטרו 100 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(058-7041010

 סטנדר על שולחן חום 
כסף יפיפה חדש 90 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(058-7041010

 סיר לקובנה מס' 20 חדש 
_____________________________________________)2-2ח(35 ש"ח. 058-7041010

 שמלת ערב שחור עם 
פיטים זהב 90 ש"ח.

_____________________________________________)2-2ח(058-7041010

 חליפת דאבל במצב חדש 
מידה S-44 בצבע שחור 500 

ש"ח. 054-5970396 )לא 
_____________________________________________)2-2ח(אחה"צ(

 מגפיים חדשות באריזה 
רק ב- 50 ש"ח. מידה 39, כל 

הקודמת זוכה!!
_____________________________________________)2-2ח(054-8426680

 אברך בעל קורא מנוסה 
ומקצועי מעוניין לקרוא בב"ב 

)נ. אשכנז( בתשלום.
_____________________________________________)4-4ח(058-3213824

 אדם מסור ואחראי מעוניין 
לטפל בקשישים
055-6672036)1-7(_____________________________________________

 חד הורי חרדי חרוץ פנוי 
להצעות עבודה לחצי משרה/ 

_____________________________________________)3-3ח(לפי שעה. 054-7938941

 התפנתה מזכירה רפואית 
עם  נסיון רב בירושלים. 

_____________________________________________)3-3ח(058-3237676

 כרית לכינור גודל וחצי, 
חדש לגמרי, ב-30 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8454536

 לפיצה אנג'ל דרושים עובדי 
מטבח ומשלוחנים. לפרטים:

054-2146510)3-6(_____________________________________________

 מטפלת למשפחתון בת"א 
בהנהלה חרדית ושכר גבוה. 

מוסר עבודה גבוה.
053-3148021)3-4(_____________________________________________

 אברך בעל ניסיון מעונין 
ללמד שיעורים פרטיים לנערים 

_____________________________________________)35-35/19(או מבוגרים 054-8442722

 חרדית מסורה מעוניינת 
לעשות משמרות יום/לילה 

בבית אישה מבוגרת או בבתי 
חולים באזור המרכז )נשים 

_____________________________________________)48-51(בלבד( 050-9101921

 אדם אחראי ונאמת בעל 
המלצות לעבודות נקיון

055-6672036)49-5/19(_____________________________________________

 אישה מסורה מעוניינת 
לטפל בקשישה + עבודות בית 

_____________________________________________)50-49/19(קלות 03-6197601
 מאגזין "זמן" שלחודש 
תשרי תשע"ט ב-17 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8454536

 מאגזינים של "מקיף", 
_____________________________________________)2-2ח(כ"א ב-14 ש"ח. 054-8454536

 מאגזין "כדור" של חודש 
תשרי ב-9 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(054-8454536

 מאגזין "כדור" של חודש 
טבת ב- 12 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8454536

 כלוב לציפורים + אביזרים 
+ אוכל 70 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8322377

 זיכוי ב"יפצ'וק" 600 ש"ח. 
ב-500 ש"ח ללא הגבלת זמן. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8476486

 מעיל צמר קצר לגבר 
חדש! 120 ש"ח מקמה ב-200 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 053-3182568

 נגן סאנדיסק במצב מצוין 
+ 8 ג'יגה + מטען ואוזניות 

100 ש"ח. 054-8415693
03-5740868

_____________________________________________)2-2ח(052-7624827-37

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)2-2ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 מילון אלקטרוני 
 Quicktionary 2

Professional עט קורא 
טקסט אנגלי/עברי עם קול 

במצב חדש - 250 ש"ח. ב"ב. 
_____________________________________________)2-2ח(054-3132330

 מעיל לשבת לגיל 3-4 
בצבע אדום של GAP כחדש 

לגמרי רק 120 ש"ח
_____________________________________________)2-2ח(050-3329999

 2 משקולות למים - 
להתעמלות מים חדשים 50 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח כ"א. 050-3329999

 אופניים לילד גיל 9-10 
בצבע כחול מצב מעולה רק 

_____________________________________________)2-2ח(100 ש"ח. 050-3329999

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 

6 0.94 מ'. 150 ש"ח כ"א.
_____________________________________________)2-2ח(052-3073826

PSR- אורגן ימהה דגם 
150 ודגם PSR-240 כ"א 500 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 054-2252171

 כסא מנהלים עם ידיות 
וגלגלים 100 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 תכולת דירה: עריסה + 
טיולון + סלקל + כסא רכב 

+ מזרון מיטת תינוק 80 ש"ח 
_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

/BURBERRY בושם 
ברברי - קלאסי לגבר 130 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 054-8423890

 אופני הרים מקצועיות, 
שיכוך מלא, חברת קנונדל, 

שמורות ומצב מעולה. 
_____________________________________________)2-2ח(058-3287087

 טלכרטים 2000 יחידות 
מהארץ והעולם באלבומים 

_____________________________________________)2-2ח(500 ש"ח. 054-2444831

 פיטום הקטורת בקלף, 
מאיר עיניים, מתאים לביהכ"נ 

_____________________________________________)2-2ח(500 שח. 052-7139509

 מגילת אסתר מתורגמת 
לערבית, שנת תרע"ט, ליוורנו 

לאספנים, 500 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(052-7139509

 חליפת חתן של סגל, 
אפור מבריק, כחדש 500 ש". 

_____________________________________________)2-2ח(מידה 48. 052-4139509

 זיכוי למשקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפקין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)2-2ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)2-2ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 מציאה! נעלי ספורט נייק 
38.5 מהממות לאישה/נערה 

_____________________________________________)2-2ח(100 ש"ח. 053-3117810

 חליפה לגבר מידה 48 
אפור כהה 180 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(053-3155415

 5 מטבעות מכסף לפדיון 
_____________________________________________)2-2ח(הבן 500 ש"ח. 052-7653753

 טיטולים למבוגרים 45 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-7120970

 זוג תוכונים + כלוב 80 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח בלבד. 054-8542195

 2 ערכות כלוב + חומרים 
ללימוד מקצוע ויטראז' 500 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-5858631

 שטיח סלוני גדול סגנון 
פרסי, איכותי במצב מעולה, 

_____________________________________________)2-2ח(200 ש"ח ב"ב. 054-8404480

 מיטת נוער X 2 ללא 
מזרונים נמעולה צבע בז' סגול 

_____________________________________________)2-2ח(400 ש"ח. 054-8455211

 מכתביה מצב מעולה צבע 
בז סגול 500 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8455211

 אלפטיקל מכשיר כושר 
במצב טוב, 500 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-2252171

 2.35X1.65 שטיח כרמל 
מצב מעולה 200 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(054-8405546

 שמלת אירוע סגולה לגיל 
12, 1.25 מ' + שושבנית לגיל 
6 0.94 מ', 150 ש"ח לשמלה. 

_____________________________________________)3-3ח(052-3073826

 תיק לאישה מעור נאפה 
לבן ומשובח במחיר מציאה 

)ב"ב( 150 ש"ח בלבד.
_____________________________________________)3-3ח(054-7216671

 למכירה נעלי סאס 
שחורות חדשות לגמרי מידה 

USA )42-43 11(דגם צר 200 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 052-7663207

 למכירה מ"שי מעילים" 
 X3 מעיל חדש מתופר שחור

3/4 במחיר 200 ש"ח.
_____________________________________________)3-3ח(052-7663207

 אופניים B.M.X גלגל 20 
כחדשות! במצב מצוין! רק 

_____________________________________________)3-3ח(140 ש'. 054-8409064

 50 קלטות וידאו במצב 
חדש לגמרי מלפני 50 שנה 

_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח. 052-2903029

 מנוי ל-3 חדשים לפעמיים 
בשבוע לסטודיו כושר וחוגים 

לנשים בלד ברח' ביאליק 
ברמת גן 150 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)3-3ח(054-4980062

 מסך עבה למחשב 50 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח 054-7938941

 מכשיר סודה סטרים + 
בלון ל-30 ליטר גז 120 ש"ח. 

_____________________________________________)3-3ח(052-7396092

 למכירה אופני הרים גדולות  
קפיצים שילדת אלומיניום 

מחיר 400 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(טל': 050-6867740

 קסדה סגורה שנפתחת 
במצב חדש 300 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(052-24372982

 כוננית 2 מטר אורך 80 
ס"מ גובה חום 052-7178693 

_____________________________________________)3-3ח(בי-ם

 פזלים 100 חלקים 25 
_____________________________________________)3-3ח(שקלים בי-ם 052-7178693

 שטיח לחדר מצב מצוין 
ללא קרעים, 90 ש"ח בלבד. 

_____________________________________________)3-3ח(052-5737813

 מזרון מיטת תינוק מצב 
מצוין 70 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)3-3ח(052-5737813
 סטים של משנה ברורה 
דירשו מחיר 300 ש"ח חדש 

_____________________________________________)2-2ח(בקופסא. 050-4183200

 כסא לרכב לילד, מפואר 
 evenflo כחדש של כברת
בר"ג גבול ב"ב, 150 ש"ח 

_____________________________________________)2-2ח(בלבד. 054-4980062

 כורסת יחיד + מזוודה + 
שטיחים + אופניים + מסך 

מחשב 80 ש"ח כ"א, צעצועים 
_____________________________________________)2-2ח(052-5737813

 בסיס לתליה למזגן סטנד 
)חדש( 80 ש"ח בפ"ת. 

_____________________________________________)2-2ח(052-2783557

 טרמפיסט לעלת מוצי 
)ב"ב( 100 ש"ח.

_____________________________________________)2-2ח(050-4189828

 אופני הרים )הילוכים( 
חנוער במצב מצויין מידה 24" 

+ מידה 20" כל זוג - 280 
_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 050-9340317

ביקוש 
עבודה

 אדם מנוסה בטיפול 
בחולים סיעודיים, מעונין לטפל 

בפרטי או בבית חולים, 
_____________________________________________)08-09ח(03-5791296, 050-5489925

 מנהלת חשבונות 1+2 
וחשבות שכר מוכשרת 
עם יכולות גבוהות ללא 

נסיון מחפשת מקום 
להתמקצע ולגדול בו. 

050-6823616)52-3(_____________________________________________

 הנדסאית תכנה חרדית 
כשרונית ויעילה בעלת תעודת 

מה"ט מחפשת משרה 
_____________________________________________)4-4ח(בתחום. 052-7687807

 מכירות טלפוניות, 
שיחות יוצאות, משרה 

חלקית בב"ב. נסיון 
בטלמרקטינג, יתרון קו"ח 

לפקס: 077-2204728 
למייל:

yair68@gmail.com)01-05(_____________________________________________

 דרושה מטפלת אחראית 
ומסורה שאוהבת ילדים למעון 
באוירה ביתית בגני הדר פתח 

_____________________________________________)4-7(תקווה 054-6280176

 עובד אריזה וליקוט 
למאפייה בפ"ת ימים: ראשון 

עד חמישי מ-15:00-22:30 
054-7708222)4-7(_____________________________________________

דרושים

לפי חוק הזדמנות שווה 
בתעסוקה, כל מודעה 
בעיתון זה שיש בה 

משרה מוצעת או תוארה 
להכשרה מקצועית או 
הודעה בדבר שלוחה- 
מתיחסת לשני המינים 
הודעה זו מהווה חלק 

מלשון כל המודעות הנ“ל 
המתפרסמות בעיתון זה.

הודעה

 במיידי קופאים/יות 
סדרנים/ות תנאים טובים 
למתאימים בב"ב, אשדוד, 

פ"ת, אלעד, ק"ס וירושלים 
052-6580906)4-7(_____________________________________________

 מעוניין לעבוד בנקיון בית 
הכנסת ובהכנת ארוכת בוקר 
_____________________________________________)4-4ח(וערב בישיבה. 050-6651365

 מעוניין בעבודה כעוזר 
_____________________________________________)4-4ח(טבח/נהג 052-7191083

 מעוניין לעבוד בתחום 
הפיזיותרפיה לשחרור הגב 

והשרירים תפוסים בתור שכיר. 
_____________________________________________)4-4ח(052-7396092

 2 שמלות ערב מקסי 
חדשות מהממות )42-44( 
בגוון ורוד 500 ש"ח כ"א, 
_____________________________________________)3-3ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלות ערב מקסי חדשה 
מפוארת בגוון ורוד, 500 ש"ח 

_____________________________________________)3-3ח(בירושלים. 054-8415306

 שמלה מקסימה סגול 
כסוף מידה 38 מתאים לכלה 

_____________________________________________)3-3ח(500 ש"ח. 00-4118891

 סוללה 11A 54V יד-2 
_____________________________________________)3-3ח(450 ש"ח. 052-5299950

 שעון יפה ואיכותי לגבר 
מחוגים ודיגיטלי כמעט חדש 

_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח. 054-8464909

 USB - 500 + רדיו-דיסק 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח 054-8412903

 מגן ברכיים לרוכב אופניים 
ואופנוע חדש של חברת "לרט" 

_____________________________________________)3-3ח(200 ש"ח. 052-2437292

 דוד חשמל 30-40-60 
ליטר, כ"א 500 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח( 054-8435872

 קולט אדים - 400 ש"ח. 
_____________________________________________)3-3ח(054-8412903

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)3-3ח(ש"ח. 052-2727474

 אופני הילוכים לגבר 24 
הילוכים 300 ש"ח.

_____________________________________________)3-3ח(055-9385263

 מעיל שחור פרווה חדש 
באריזה לנשים/נערות רק 

 ZARA ב-100 ש"ח של חברת
_____________________________________________)3-3ח(טל': 054-842668

 תוכי צהוב מרהיב ביופיו 
כולל כלוב ואביזרים בירושלים. 

_____________________________________________)3-3ח(רק 150 ש"ח. 02-5323450

 חוברות "מרשמלו" 1-11 
ב-50 ש"ח בלבד. מצב מצוין. 

_____________________________________________)3-3ח(054-8478877

 תיק לסמינר להבורה 120 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח 053-3155415

 טרמפולינה לתינוק 100 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 053-3155415

 חליפה לגבר מידה 50 
כחול מבריק חדש 180 ש"ח 

_____________________________________________)4-4ח(053-3155415

 תיק לעגלה צבע תכלת 
_____________________________________________)4-4ח(40 ש"ח. 053-155415

 L חלוק לאישה מידה 
_____________________________________________)4-4ח(מחיר 85 ש"ח. 058-7041010

 מזוודה גודל בינוני 75 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח.  058-7041010

 סט מצעים פרנל לתינוק 
75 ש"ח + שמיכת פוך 

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

 קורדין לילדים מתאים 
לתחפושת 25 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(052-7126106

 מראה גדולה 150 ש"ח 
_____________________________________________)4-4ח(052-7126106

 עגלת קניות מברזל 240 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 052-7126106

 מזנון נוי עם מגירות צבע 
לבן יפיפה 400 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-7126106

 Free( ערכת מד סוכר 
Style( חדש באריזה 80 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(052-3463482

 ZARA מגפונים  של 
מעור כחדשות )ננעלו 3 שעות 

בלבד( קניתי ב-370 מוכרת 
_____________________________________________)4-4ח(ב-110 054-8426680

 מעיל פרווה חדש באריזה! 
מידה M בלי כובע רק 90 ש"ח 

_____________________________________________)4-4ח(בלבד. 054-8426680

 אופני ילדים 20 אינץ 50 
שקל BMX 16 אינץ 20 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(ב"ב. 055-9385263

 תכולת בית מזודה + 
שטיחים + אופניים + מסך 

מחשב + פקס כ"א 80 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(צעצועים. 052-5737813

 שעון גאס מלבני גברים 
_____________________________________________)4-4ח(400 ש"ח. 054-8113551

 שעון טומי הילפיגר צבע 
זהב 250 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(054-8113551

 שעון מייקל קורס נשים 
)צבע זהב( חדש באריזה 500 

_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 054-8113551

 קערה מרודיום )כסף( 30 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 054-8113551

 מנורת לוסטרה לסלון 
יפה מאוד 100 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(054-8113551

 2 זוגות משקפיים של 
קרולינה לימיק 50 ש"ח כ"א. 

_____________________________________________)4-4ח(054-8113551

 משקפיים לגבר דולצ'ה 
גבנה מסגרת לבנה מצב 

כחדש - 400 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(054-8113551

 מיטה מתקפלת מצב 
טוב מאוד + מזרון - 200 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(054-8113551

 תמונה מהממת ואיכותית 
של הרב עובדיה יוסף זצ"ל, 

מסגרת קרם וזהב 200 ש"ח 
_____________________________________________)4-4ח(מציאה. 054-8113551

MVI  נגן מולטימדיה ביתי 
 + UNICORN של חברת

שלט 500 ש"ח.
_____________________________________________)4-4ח(054-8113551

 כיריים 4 להבות מצב 
מצויין זכוכית שחורה חברה 

טובה 200 ש"ח.
_____________________________________________)4-4ח(054-8113551

 במובייל טיני לאב חדש 
ב"שילב" 100 ש,ח בירושלים 

_____________________________________________)4-4ח(בית וגן 052-7117847

 פינקים למכירה זוג ב-60 
ש"ח. 053-3101645

_____________________________________________)4-4ח(054-8532010

 שלשה מזרונים חדשים 
לידלים, גודל 1.90*80, מחיר 

300 ש"ח לשלושתם, נמכרים 
_____________________________________________)4-4ח(ביחד בלבד.

 כסא לרכב לילד קטן, 
מפואר כחדש, של חברת 
_____________________________________________)4-4ח(evenflo, רק 150 ש"ח. 

 טיטולים תחתון למבוגרים 
_____________________________________________)4-4ח(45 ש"ח. 052-7120970

 סטנדר על שולחן חדש 
חום כסף יפיפה 90 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(058-7041010

 יאנו מחודש סגור באריזה 
)לא היה בשימוש( 250 ש"ח.

_____________________________________________)4-4ח(058-318231

 סוללה 48V מחזיקה 15 
ק"מ ללא מטען ב-300 ש"ח. 

_____________________________________________)4-4ח(053-3118231

 אופני ספינינג במצב 
_____________________________________________)4-4ח(חדש 500 ש"ח. 052-8380655

 תחפושות 30-50 כ"א 
_____________________________________________)4-4ח(050-4131038

 סיר לחץ נעמן חדש 100 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 050-4131038

 מעיל צמר חדש מס' 42 
_____________________________________________)4-4ח(200 ש"ח. 050-4131038

 חלקי מיקסר דוש קטן 30 
ש"ח כ"א. 050-4131038

_____________________________________________)4-4ח(050-4131038

 פאזלים 100 חלקים 25 
ש"ח בירושלים. 
_____________________________________________)4-4ח(052-7178693

 טרול עליה למטוס 60 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 052-2727474

 מעטפה עם בולי דואר 
_____________________________________________)4-4ח(עברי 250 ש"ח. 052-7653753

 שמלות ברוקד מפוארות 
מס' 38 שמלת עורגנזה 

קרומה מפוארת מס 42 ב-250 
_____________________________________________)4-4ח(ש"ח. 052-7662723

 ספת עור אמיתי שחור 
2+3 500 ש"ח כ"א. ב"ב. 

_____________________________________________)4-4ח(052-5737813

 אופניים 80 ש"ח ב"ב. 
_____________________________________________)4-4ח(052-5737813

 זיכוי למפקפי מולטי פוקל 
באופטיקה הלפרין ע"ס 500 

ש"ח ב-250 ש"ח. 
_____________________________________________)4-4ח(050-4135002

 טוש"ע הלכות שבת א' 
הוצאת הדרת קודש חדש 
_____________________________________________)4-4ח(ב-70 ש"ח. 050-4135002

 שרשרת ברזל למנעול 3 
מטר 30 ש"ח. במצב טוב.

_____________________________________________)4-4ח(054-8491154

 כלוב גדול לארנבת במצב 
מצוין 50 ש"ח בלבד.

_____________________________________________)4-4ח(054-8491154

 הסקה שמתחברת למים 
30X40 בירושלים 150ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(054-8423405

 סורג בטן לחלון 200 ש"ח 
_____________________________________________)2-2ח(בירושלים. 054-8423405

 Free 'ערכת מד סוכר )חב 
Style(  חדש באריזה 100 

_____________________________________________)2-2ח(ש"ח. 052-3463482

 גיטרה פנדר, בולגרית, 
יחודית אקוסטית לאספנים 

ומבינים, 500 ש"ח.
_____________________________________________)2-2ח(052-7139509

 אופני הרים 26" 
מאלומיניום 400 ש"ח. 

_____________________________________________)2-2ח(052-7187193
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■ משטרה 100
■ מגן דוד אדום 101

■ הצלה 1221
■ מכבי אש 102

■ המוקד העירוני 106
■ חברת חשמל 103

02-6444444, 03-6817222, ■ יד שרה - שיקום החולה 
04-8381704

■ האגודה למלחמה בסרטן- 
טלמידע: 1-800-599995

טלתמיכה: 1-800-200444
■ מוקד חירום לקבלת 

פקסים לאוכלוסית החרשים 
ולקויי שמיעה פקס: 

 ,8530161-04 ,03,5216445
 ,100-600-800-1
101-500-800-1

■ קו פתוח לקשישים-
מידע וייעו לגבי זכויות

02-6521218 ג‘ 14:00-17:00
■ עזר מציון- מוקד רופא 

חירום שבת
בני ברק: 03-5742742
ירושלים: 02-5002111

■"ידידי נפש" עזר מציון 
- קו ארצי לתמיכה נפשית 

1-800-30-30-12
■ "לב שומע" - יעו חינוכי 

מקצועי ודיסקרטי  
ימים א'-ה' 21:00-23:00 

03-6145033 1599-50-32-32
■מרכז הסיוע לנשים דתיות-

24 שעות ביממה, סודיות 
מובטחת  6730002- 02

■ אנוש - קו למשפחות נפגעי 
נפש ימים א‘,ד‘ בין השעות 
03-5400672 19:00-22:000

■ מוקד ינ“ר - ייעו נישואין 
ראשוני המוקד הארצי ההתנד
בותי לייעו זוגי אישי ומשפחתי 
א-ה 10:00-18:00 02-6321600

להכוונה וחינוך ימים א‘ ■"שמע בני" המרכז
ג‘ ה‘ 20:30-22:30 בערב 

02-6511613
משגב המרכז להפניות והתאמת 

מומחים לבריאות הנפש
טל: 02-5808008

ביפר: 03-6105404

■ אוטובוסים - 
מודיעין אגד: 03-6948888

מודיעין דן: 6394444-03
קוים: 2060 *

■ רכבת ישראל - 
 ,04-8564444 ,03-6117000

סלולרי 5770 *
■ זמני נחיתת מטוסים:

עברית: 03-9723333
אנגלית: 03-9723344

חירום

תחבורה

 ■

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!
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מחיקויים!

4000 משרות פנויות
בכל התחומים ובכל המקצועות

www.glatjobs.co.il 
לכל המשרות

לוח הדרושים מספר 1 בישראל

073-70-55-666

מחפשים 
עבודה?

11 
 שנות
ניסיון היזהרו 

מחיקויים!

המפתח שלכם לפרנסה

רק משרות שלא מפורסמות בעיתונים!
חינוך והוראה, מזכירות, משרות אם, הנה"ח, ממשלתיות, ניהול,  

גרפיקאי/ת, הייטק, נהגים, ע. מהבית, גם לחסרי ניסיון! 

מחוייבים
למציאת עבודה!

חדש!
סדנאות
למחפשי
עבודה

ליווי אישי עד למציאה והשמה בעבודה

072-2222262
שירות ייעוץ אישי
תעסוקתי ומקצועי

050-4100777
072-3324646

8:00-16:00

רוצה 
להרוויח בגדול?

רוצה 
להחליט כמה?

בואו והצטרפו 
לעסק מנצח

דרושים/ות 
סוכני/ות מכירות טלפונים 

לעבודה בבני ברק
30& לשעה +בונוסים

משרה חלקית (6 שעות)
נסיון במכירות / טלמרקטינג חובה

קו“ח לפקס: 077-2204728
yair@kav-itonut.co.il :במייל

החברה המובילה לחלוקת עלונים,
 עיתונים בתיבות הדואר והדבקת מודעות

בריכוזים החרדיים והדתיים בכל הארץ
אזור י-ם, ביתר

 ובית שמש
050-6499976 

אזור המרכז 
050-6499974

רשת קובי הפצות בע"מ

 מצאתי דרך לפרנסה 
ואמהות - רווחית, מפתחת, 
ומאתגרת, שווה לך לשמוע. 

_____________________________________________)42-22/19ל(054-8477787 טובי

 חרוצ/ה ובעל/ת מעוף 
 שליטה בתוכנות: 

InDesign, Illustrator, Photoshop
 ניסיון של שנתיים לפחות

 עבודה בשעות גמישות - חובה!

קו״ח ותיק עבודות למייל: 
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

דרוש/ה גרפיקאי/ת 
דרוש/ה מעצב/ת ארט דירקטור/ית 

לניהול סטודיו והפקה

 התפקיד דורש גיבוש קונספט, עיצוב קריאייטיבי וניהול צוות
 ניסיון בניהול סטודיו - חובה

 ניסיון בניהול סטודיו במשרדי פרסום - יתרון משמעותי
 ניסיון של 3 שנים כמעצב/ת בכיר/ה

 ניסיון בעיצוב דיגיטל - יתרון משמעותי
 יכולת ניהול צוות והכרה עם עולם הדפוס 

 יחסי אנוש מצויינים - חובה

קו״ח ותיק עבודות למייל:
yair@kav-itonut.co.il

העבודה בבני ברק

 דרושים אנשים רציניים 
להכנסה נוספת בזמן הפנוי 

ללא צורך בנסיון.
055-6793284)02-05(_____________________________________________

 דרושה  מטפלת איכותית 
למעון בגני הדר פתח תקוה 

תנאים מעולים למתאימה. בין 
03-9094566 8:30-14:30

053-3797448)49-04(_____________________________________________

 למרכז עלה בב"ב דרוש/ה 
רכז/ת מתנדבים, כושר ארגון 

משרה חלקית קו"ח למייל: 
dvora@aleh.org)50-04/19(_____________________________________________

קו עיתונות דתית / 8196557 /

סייעות/ים
לגני עירייה בקריית אונו

לפרטים נוספים:

050-9815004 ישיבתיים בחורים
מהצבא פטור בעֹלי

באופן
מייִדי

14 .00-20.00 בין ֹלהתֱקשר

חִדשים) 3 (שֹליחות

 למעון בפ"ת דרושה 
מטפלת תנאים מעולים 

_____________________________________________)51-6(למתאימה 050-8342228

 קופאים/ות
 סדרנים/ות
 קצבים/ות

 עובדים/ות מחלקת             
ירקות

 מנהל/ת מחלקת 
ירקות

 עובדים/ות מחלקת 
מאפיה ומעדניה

 עובדים/ות כלליים

 ניסיתי ונושעתי! ניסיתי 
להתפרנס מעבודה מהבית 
וב"ה התוצאות מדהימות. 
_____________________________________________)52-08/19ל(מעוניינת? 053-3155570

סדרנים/ות
קופאים/ות

לרשת מזון 
דרושים/ות

ב"ב - 052-6580906
לעבודה מיידית

 י-ם והסביבה- 052-4715260
לפרטים

 דרושה מנהלת חשבונות 
לחברה פיננסית בבסר 3 ב"ב 

אפשרות למשרה חלקית 
riki@tlp-ins.co.il)03-06(_____________________________________________

 עובדת סוציאלית ל-24 
ש"ש לבית אבות בבני 

ברק עבודה מעניינת 
ומאתגרת תנאים טובים 

למתאימה. קו"ח -03
6040771 מייל:

ganeymargoa@neto.net.il)1-4(_____________________________________________

03-5796645 קו"ח 
לפקס:

או לאי מייל:

רשת השבועונים המקומית המובילה והגדולה בציבור החרדי 

ים
בר

 וג
ים

ש
לנ

ת 
עד

מיו
ה 

דע
מו

ה

סוג 3

מנהלת 
חשבונות

דרוש/ה

בני ברק
נא לציין משרה 203

elimelech@kav-itonut.co.il

 שנתיים ניסיון לפחות
 שליטה בחשבשבת חלונות חובה 

 לקוחות, ספקים, גביה
 יכולת אירגונית, שירותיות ומקצועיות

 שעות עבודה 16:00-9:00
 עבודה בסניף המרכזי בבני ברק

 לטחינת קמח ברחיים של 
יד )רוטל( בב"ב דרושים עובדים 

_____________________________________________)52-16(בוגרי ישיבה. 053-3100363

ִדרושות
גננת
מטפֹלות
מוסמכות
ֹלמשרה�מֹלאה
ֹלרציניות�בֹלבִד

ֹלמעון�איכותי�בבני�ברֱק

תנאים
טובים

ֹלמתאימות

03-633-8888 , 054-8413913

 למעון ילדים בב"ב עם 
צוות חברותי וכם דרושות 

חברות חדשות לצוות תנאים 
טובים, שעות גמישות.

_____________________________________________)2-5ל(054-8499728

 למשרד רו"ח בב"ב 
מנה"ח/יועצת מס מוכשרת 

אפשרי ללא נסיון, קו"ח 
תעודות וציונים למייל

pnina.ivgicpa@gmail.com)2-5(_____________________________________________

 אישה אנרגטית לעבודה 
ב-forever  מהבית בשיטה 

יחודית ומכניסה, לפגישה- 
052-7661565)2-9(_____________________________________________

 למעון בפ"ת דרושה 
מובילת כיתה משרה מלאה 

עם יום חופשי, תנאים טובים 
_____________________________________________)2-5ל(050-5245338

 עובדת משק בית 
בגבעת שמואל ל-4 

פעמים בשבוע תנאים 
סוציאליים מלאים! 

03-5035287
050-4381860)2-5(_____________________________________________

אוטובוס/א.צ.ז

052-5828130

נהג ציבורי זעיר
למשרה מלאה / חלקית

דרוש
נהג

באזור גוש דן

050-888-3909

למשרה מלאה/ 
צהרונים

40 ש"ח לשעה
עדיפות משרה מלאה

דרושות
מטפלות

למעון תמ"ת

בגבעת שמואל

קו"ח: פקס 03-5706508 
benybrakall@matav.org.il :מייל

טלפון 03-5797103

*רשיון נהיגה חובה 
*תנאים טובים

לעבודה בסיעוד

דרושים
 עו"ס/ית

אח/ות
גרנטולוגית

לעמותת מטב בבני ברק

דרושה מטפלת 
למשרה מלאה
תנאים מעולים

ניקול: 050-7250631

למעון פרטי 
בגבעת שמואל

אחראי˙�מ˘מר˙�ערב

טֹלפניו˙
ֹלמ˘מרו˙�בו˜ר/ערב

˙נאים�מˆויינים�ֹלמ˙אימו˙
ֹלפרטים: 052-5808957

ִדרו˘ו˙

ֹלעזר�מˆיון�ב"ב
ֹלפרוי˜ט�זמני

(י˘�ֹלה˘איר�פרטים�ב˙א-˜וֹלי)

למעון באזור 
רכבת מרכז,

תנאים טובים מאד!
לפרטים:

דרושות 
מטפלות

054-7718401

מטפלת
7:30 - 16:00*

13:00 - 16:00*

למעון בב"ב דרושה

052-6796087

סביבת עבודה חמה ונעימה

 לישיבה בב"ב דרושה 
עוזרת טבחית. להתקשר:

10:00-15:00
_____________________________________________)4-5(יוסי. 050-5304424

 לחברת נדל"ן וניהול 
נכסים פקיד/ה לעבודה 

מהבית. לעבודה משרדית 
שקטה, בק אופיס, ועוד. שעות 

נוחות וגמישות, 4,000 ש"ח. 
_____________________________________________)4-7(קריירה 072-22-222-62

 למשרד קטן בירושלים 
פקיד/ה בירושלים לעבודה 

משרדית שקטה, שעות נוחות 
בבוקר, שכר בסיס התחלתי 

6,000 ש"ח.
_____________________________________________)4-7(קריירה 072-22-222-62

 למשרד עו"ד בוטיק בבני 
ברק מזכיר/ה לעבודה משרדית 

א-ה 9:00-15:00 6000 ש"ח. 
_____________________________________________)4-7(קריירה 072-22-222-62

 למעון ילדים בבני ברק, 
דרושה סייעת למשרה חלקית, 

_____________________________________________)4-5(לפרטים: 052-7641817

 מטפלת למשרה 
מלאה, למעון יום במרכז 

ב"ב תנאים מצויינים 
למתאימה. 

_____________________________________________)4-4ל(054-4842065

 למעון חרדי במרכז פ"ת 
דרושה נערת סמינר לעבודה 

עם ילדים בימי שישי. 
052-7144468)4-5(_____________________________________________

 דרושים עובדים רציניים 
לחנות ירקות בבני ברק, עם 

רשיון נהיגה. 03-6762576
050-6565546)4-5(_____________________________________________

 דרושות מוכרות לרשת 
מתנות וכלי בית נסיון חובה  
ofranat.l@gmail.com :4-5ל(קו"ח ל(_____________________________________________

 למשרד בבני ברק דרושה 
טלפנית לטלמרקטינג בשעות 

לפנה"צ/אחה"צ תנאים טובים. 
053-3178464)4-4(_____________________________________________

 לגן ילדים בצפון ת"א 
בקרבת בני ברק, דרוש/ה 

סייע/ת למשרה מלאה/חלקית 
ת. טובים למתאימים/ות. 

054-2263766)4-7(_____________________________________________

 מגורים בחינם/בסבסוד 
בבית שמש לצעירות 

מתחזקות/מתמודדות/גרושות 
)אפשרות למדרשיה( 

053-4100529)4-7(_____________________________________________

 דרושה סייעת למעון 
ברמת-גן, חרוצה ואוהבת 

ילדים, מחיר התחלתי 33 ש"ח 
_____________________________________________)39-41/19(לשעה, 052-8286090

 למשרד בב"ב מנהלת 
חשבונות מנוסה בהגשת 
בקשות למשרדי ממשלה 
לתמיכה בעמותות, קו"ח: 

korot5060@gmail.com)23-23/19(_____________________________________________

 'מתן-סיעוד' בבני ברק 
הרב כהנמן 111 דרושים

מטפלים/ות
לקשישים/ות "תנאים 

_____________________________________________)28-9/19ל(טובים" 03-5782180

 ברמת גן/ב"ב לחלוקת 
עיתון גלובס 6:00-8:00 בערב

עם אופנוע/אופניים חשמליות 
054-2204060)47-06/19(_____________________________________________

 גננת/סייעת לגן 
בגבעתיים לתינוקיה-גן תנאים 
_____________________________________________)16-16/19(מעולים. אודליה 0544-819667

 דרושות סייעות/ גננות 
למשרה חלקית/מלאה 

למעון גדול ב"ב רמת גן, 
_____________________________________________)04-07(צוות חרדי 050-8938869

 מטפלות סייעות לגיל 
הרך 054-8426675

054-4499177)04-07(_____________________________________________

 בפ"ת/גב"ש מיידי! 
מטפלת לגן פרטי, 

משרה מלאה, שכר גבוה 
למתאימה.

054-7978069)1-4/19(_____________________________________________

 לקונדטוריה בגאולה דרוש 
מוכר ת. טובים למתאימים 

053-3133344)1-4(_____________________________________________

 דרושות מנהלות למעון 
יוקרתי לגיל הרך מקצועיות, 
חמות ומסורות. מ. מלאה/

_____________________________________________)1-8(חלקית לאה- 053-3126010

 פקידת שירות לקוחות 
למשרד בב"ב. דרישות: אופיס, 

אנגלית יתרון. קו"ח לפקס: 
03-5791454)1-4(_____________________________________________

 למוסדות תורה בת"א 
דרוש נהג מיניבוס + נהג 

אוטובוס ל- 3 סיבובים ביום. 
_____________________________________________)1-4/19(פרטים בטל': 054-8503222

 דרושים מנקים לישיבה 
בת"א לשעות היום והלילה 

שכר נאה. לפרטים:
_____________________________________________)1-4ל(050-4195145

 דרושה עובדת לצהרון 
בק. אונועם נסיון ת. טובים 

_____________________________________________)1-4(למתאימה 050-4102929

 דרוש קצב לאיטליז 
בב"ב למשרה מלאה 

תנאים טובים למתאים. 
052-6391018
052-3391017)2-5(_____________________________________________

 דרושה עובדת מסורה 
ואחראית למ. מלאה/

חצי משרה מידי ת. טובים 
למתאימה 052-7142608 

_____________________________________________)2-5(להתקשר בערב.

 למחסן שיש בפ. תקוה 
דרוש/ה עובד/ת למ. מלאה 

052-4251252)2-5(_____________________________________________

 למשפחה בפ"ת עוזרת 
לנקיון פעמיים בשבוע מנוסה 

והמלצות, רצוי חרדית. 
_____________________________________________)2-5ל(050-5957951

 דרוש עובד קבוע לחנות 
חליפות בב"ב שעות -16:00
_____________________________________________)2-5ל(22:00 מיידי. 053-3391691

 דרושה מנהלת 
חשבונות בפ"ת למשרה 

חלקית לאחה"צ חשבשבת 
_____________________________________________)2-5(ומיכפל 052-5293000

 נציגות שירות לביטוח! 
31.60 ש"ח התחלתי, 

8:00-16:00, בונוס -400
2500 ש"ח לא מכירות. 
אין צורך בנסיון! קורס 
בשכר! מותאם למגזר 
החרדי. 052-7564443

 or.isra1@gmail.com
_____________________________________________)2-5("אור ישראל"

 למעון בגבעת שמואל 
)קרוב לב"ב( מטפלות לכיתת 

תינוקות משרה מלאה/חלקית. 
תנאים נוחים! 

_____________________________________________)2-5(רחל 050-7884864

 לסוכנות ביטוח בפ"ת 
דרוש/ה נציג מכירות 

טלפוני לתאום פגישות. 
054-2328926)2-15(_____________________________________________

 למעון בפ"ת מטפלת 
לכיתת פעוטות משרה מלאה 

תנאים טובים + בונוסים 
052-7650790)3-6(_____________________________________________

 לעזר מציון ב"ב 
לפרויקט זמני אחראית 

משמרת בוקר/
ערב תנאים מצויינים 

למתאימות
052-5808957 יש 

להשאיר הודעה בתא-
_____________________________________________)3-4(הקולי.

 למוסד בב"ב, דרוש מנקה 
מקצועי מגורים במקום חובה. 

_____________________________________________)3-4ל(לפרטים: 058-4884990

 מחפש/ת הכנסה 
נוספת בזמן הפנוי? בין 
-2,000 ל-4,000 ש"ח 

בחודש לא דרוש נסיון. 
גברים - 054-8536883
_____________________________________________)3-6(נשים- 054-8536884

 לבית אבות בב"ב 
דרושים: *מדריכת 

תעסוקה )עדיפות לדוברת 
רוסית( *עובד מכבסה 

*צבעי. לפרטים:
שרית 052-7500318 עד 

_____________________________________________)3-6(השעה 15:00

 למעון פרטי בפ"ת דרושה 
מטפלת למשרה מלאה/

חלקית - מיידי! 
052-7133613)3-6(_____________________________________________

 למפעל בב"ב עובד מסור 
ונאמן למשרה מלאה וקבועה 

_____________________________________________)3-4ל(לפקסס: 03-5702721

 לגן באזור ב"ב, סביבת 
עבודה איכותית עם דגש על 

אווירה וגיבוש צוות דרושה 
סייעת 052-7643131

052-7130006)3-6(_____________________________________________

 בואי להיות חלק 
ממעון שהוא בית בפ"ת, 

שעות עבודה -8:00
16:00 תנאים מצויינים, 

054-8416034
050-4144711)3-4(_____________________________________________

 רכזים/ות למגוון 
תפקידים, לא מכירות אפשרי 

מהבית/חלקי, גם לעקרות בית 
_____________________________________________)3-14ל(ואברכים. 055-6875640

 לצהרונים בה. חרדית 
בפ"ת דרושות: *גננות קבועות 
*גננות וסייעות *למילוי מקום 

052-8467709)3-4(_____________________________________________

 לרשת גנים איכותית 
דרושה גננת לגיל 2-3 

בגבעת שמואל בעלות 
נסיון, אוהבת ילדים ויחסי 

אוש מעולים, תנאים 
מצויינים למתאימה.

קו"ח לפקס:
1533-967-7435)3-4(_____________________________________________

 לרשת גנים איכותית 
דרושה סייעת יצירתית 

לגיל 2-3 בגבעת שמואל 
ל-3 שעות ביום.

קו"ח לפקס:
1533-967-7435)3-4(_____________________________________________

 למאפייה בבני ברק 
דרושים עובדים כללים, אופים, 

מנהל חנות עדיפות לבעלי 
נסיון. תנאים טובים.

054-6855447)4-7(_____________________________________________



קפה קפה מרינה הרצליה - כשר למהדרין
יורדי ים 1, הרצליה פיתוח.  09.9560404

 800 23:00-08:00, בתוקף עד ה-13.2.19 )כמות מקסימלית של  *תקף בקפה קפה מרינה הרצליה בישיבה בלבד, בימים א'-ה' בשעות 
3 הטבות  ועד  מימושים(. לא כולל שישי ומוצ"ש. בימים א'-ה' שעתיים ראשונות חניה חינם. מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן 
בשולחן. התשלום במזומן או אשראי בלבד. ללא כפל מבצעים, הנחות ומועדון לקוחות. לא ניתן לשלם באמצעות שוברים / קופונים / חבר 

טעמים / כרטיסים נטענים. הסניף רשאי לשנות / להפסיק את ההטבות בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

לא כולל וופל שחיתות/בלגי

פסטה + פיצה + 2 שתייה קלה*בהזמנת 2 מנות עיקריות

סלט חלומי פסטו 
ב-45 ₪ ₪66

מנה ראשונה 
במתנה*

ארוחת בוקר זוגית 
מפנקת ב-95 ₪

₪134 

ארוחה איטלקית 
זוגית ב-99 ₪ 

1+1 על כל
הפסטות

ארוחת ילדים
ב-25 ₪ ₪46

1+1 על
משקאות החורף

וופל בלגי שחיתות 
ב-39 ₪ ₪69

קפה קפה מרינה הרצליה חוגג 8 שנים 
ונותן לכם 9 הטבות וסיבות )אחת לשנה הבאה( לחגוג!

אז למה אתם מחכים? ניתן גם להזמין מקום בוואסטאפ שלנו  ונדאג לשמור לכם מקום  058.6560404 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 13.2.2019 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 13.2.2019 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 13.2.2019 

*בין השעות 16:00-08:00. מוגבל למימוש אחד 
ל-2 סועדים בשולחן. בכפוף לתנאי ההטבה. 

בתוקף עד 13.2.2019 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 13.2.2019  

*בין השעות 15:00 - 19:00. מוגבל למימוש אחד 
ל-2 סועדים בשולחן. בכפוף לתנאי ההטבה. 

בתוקף עד 13.2.2019 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 13.2.2019 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 13.2.2019 

*מוגבל למימוש אחד ל-2 סועדים בשולחן.
בכפוף לתנאי ההטבה. בתוקף עד 13.2.2019 

קינוח ב-₪29 ₪46

קפה קפה מרינה הרצליה  | מודעת יומולדת  |  250x340  | תוקף 13.02.19 

חניה חינם!

שעתיים ימים א'-ה' 
ראשונות
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